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 هیهن راک ناربا يلم نویریولت ویدار
 «درزبهاخاضر یگدنز یاهزورن ؛هرخآ» ملمف

 , دنار دهاوخ نایاپيدوزب ار

 یاقبرفآ رد تسا یگنر امامت هک ملیف نیا

 نامدود راذگناین هک تسا هدشهنفرگی یوج

 رد ار دوخ یگدنز یاهلا- نیرخآ یولهپ

 .دنا رذگ اجنآ

 ۳ ت

 همیل و هاتتسس همین هک میلیف نا زر
 یدرم یگدنز زا یاهزا تاکن تسایتانساد

 هارو داد تاج یگدنکارپ زا ار ناربا هک

 دهاوح نشور درک راومهار رونک تفرشیپ

 یاص زور نیرضخآ * مسلیف . دن

 ۴۶ زورالامتحا «گرزس هائاحر یگدنر

 گرزب زادرس زوردار : یراچ لاس دنا

 .دش دهاوخ هداد شامن :رعاعم نا رنا

 دنجم ملیف نیا نادرگراک وعبتیوت
 نا ربا يلم نوب ولت ویدار هنیامن دادروپ

 ملبف لیمکت یا رت !رسخا هک _.تسا ندل رد

 اد دیاب .درک رتس ییوج یافیرفآ هب

 نایرچرد هک تسایملیف اهنت روکذم ملیفاک
 یناهزورورابرد یولهپ نامدود لاسنیمهاجب

 هاشاضریگدز زا ساحا رازبربو اح ۰
 . تسا هدش هنخا- گر رب

 شسسسسصپصبصسص
 -_ت

 ی ی ی ی را را را را را را را

 ابر ال

 اد اه ام دز

 تشادداب

 یاهت راک لاحنج
 !..هزاونشح

 لسق رور دنچزاهک یعوصوماما . میتسه دا رهلملیفیناهچ

 وبیجع یونپلب عوضوم ؛هدرک بلج دوخ یوسار قیالخ
 یدورو ياهتراک میدقت و عیزوت نایرجرد هک تسا ییرغ

 ! دروخیم مثچب هراوشج
 مامن هب مافسیو مافییوهمان یط ,هراونج راغآ زالف

 یناراگنربخیماسا هک دندرک مالعا ءام هلمجزا و تایرش
 میشن .دیراد لارا «دتک تکر ش هراونشچ رد دباب هکار
 ياهتراکل وئم یا رباریاهدعیماسا . اهرظن لدابت زایپ و
 ,یرگبدزیچزا هل ودوب یسکعزا یفرح#ن .میداسرف هراونشچ
 دتفگ , هدنامهرا وشج زاغآهب زورود یکی رد و ناهگان

 اههچب ورتسکع هرخالابات ميدزردنآ و ردنیا هب. میس رفب سکع ۵

 ادم ره و یتکلمما
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 چ لاسا نارهتملیف یناهج هزاونشچ ناءامهیم نیرتساتر زا
 .تسا هدمآ نارهتاب یناکیرهایاهملیف تسیراس «رجنیمرپ كيرا »

 هتلادک تسا «یلجنآسولهپ دما شوخ» ملبف تیپ ره « راک یلاس»

 هروآ پاحب ناهج یامنیس تورعمناک راسزا اروا ناوتپ هک تساهتاین تس یترهشهب زونه نارپ

 هکدرپ

 هراونشجیرازگ رب زورنیمراهچ رد(هبنشجنی) زورما 8

 هجوت نیرتشی رساهزورنیمهرد نینچیهو هراونشج زاغآ را

 یناهحهرآ وشح نیمحیپ

 .دش حاتتفانآ رهت ملبق
 تر یهورگ ورتعو هگنهرف مژوروضح اب هامئاب۲ ۳۰ هتشذگ بش هنتکی ره ملیف یناهجهزاوتنج نیمجنپ

 ساق ملیف شیاسناپ یجراحو یلخادن

 تفای 1

 «را شیب نآ رهت مایه یناهج .زاوتتج یموص یاههمارب

 سس ۱ 8

 لاسا هراوننجرد

 شرسپ قاعتا هپ
 لاسما ءراونج نانامهیم رگید ر ۱ ِ ِ

 ما رهپ هتخاس لایخسو
1 ِ  ۰ 

 اردوخ شرازگ نارهنملیم ییاهج .راونشچ لک ریید ۱
 هباشم دیان هکددشدهاوخ هترع یناهجحطم زت ینامنیس شیازفارا

 اح ی تب یربخ ناهجیامسیم رادما یاههرهچواعهراس را
 ۲ ۳ وب

 مانراوتیم یناگیرما فورعم نادرک راک «رجتیمرپوتا» زا

 رالات رم روپیر

 رع .دناوخ
ِ 

 هد 3 حاتفا یت دور

 یریوس لاماهراوننج

 کید نیناکمرن رم ونحع و هدارتف یتدمردو

 هسجوتاپ هک دش دهاوخ هتشاذگ شیامنبروشک ۷۵ زا ملیف ۰
 تلءهنمآ لمح لماک یریگتحس و تقد اهنلیف تیقیک درومرب . نادایز هب

 ناگ دنک عیررتو نازادیرخ هداعتسایارب مایف4۰۰ زا شم روز ۱۰ تدم یط رد نارهتملیف یناهج هراونتج مثیف زا

 ریم وختیفیک هم ریب شورف رظن زاوهوشو ربورنارصاح لات اپدوشیم ینیبشیپهک دیدرگ دهاوخ هضرع ناهجرسارس زا ملیف

 نر ییحرسپ .ر رد

 رب هراتس نیا ۰ "ی

 یکک كنم هتیپربع «ناتلا» دنهرک تک رخ نامهیم ناوضبلامالارهت ملیف یناهچ هراونشچ رد زین ینارکید ۳

 درب مات

 ناریا رنع سانترس یاهرهچ زا
 ۰ یئاتبیروپ

 نا ره ملی یناهچ «راونشج یداع یاههما.رپ

 ميهديمن تراک ناراگنربخ همهدب هک دعآ ربخ. میداتسرف ار

 ؛یلاسرا یماسارد ! دونیم عیزوت تراک ی دودحمدا دعتاعتف و
 . ميتشادلاسرا !ریماسا رگیدراب و میدرکر ظن دیدجت

 هدس سکع دیسرربخهبتزوررصع هک میدوب همش

 مگ یسکع یگداس نیمهب درادناکما اعقاو ینعی ! هدش مگ
 «لصاف رد و تعرس نآاب هکنیا ناکماابآ مهزاو ؟ دوخب

 هانیاب و هلجعاب هسلا ا دوب متسرفب یدیدج سکع ۰ زورکی
 !تشذگ ر یخب و میدادار شین رت+ يروف یاهسکعاب ندرب

 تاگدنسیون و ناراگن ربخ یارب یدورو تراک دنامیم

 یناعوبطم لها رهدشرا رق هکسیالثم , تاب رشن ریاسابامیهلجم
 و دینس هدورب هراوشج یاهبلیف .ددیدد .دها وخیبهک
 یلاقآكاپهب و دنکب اختنا اردوخ رظندروم یاهملیف یماسا
 ؟ دنکناچ دیاپ هدک اشامت اراهبلیف یمامت دخاب هشاد دصق
 تاعولعم ناراکردناتسد رباس هک هدوبنیا ناشروففنم دبال
 اعامن اراهبلیف ماعن .دیا هد ناتبیصت توعد تراک هک
 اب و باختنا البق ار یصخشم یاهبلفدباب طقف و دنک
 ! دیامن فایردیدورو تراک ,افآ نامه هب هعجا رم

 دپاب هکدندوب هد رک چیگ ارام یلکب هکنیاهمالخ

 تدودحمرد اهیلاعوطم + لاساهرا وشجردانآ و مينکنهچ
 مه هزادنا نیمه شاکز 1 هناي ناف رگ را رق صاخ یلاه

 نارهنمنی یناهچ ءراوشج هیحاتتفا مسارمرد نادمره نیازین

 ء ماسلاژ و نريا. یقوئو زورهب , شوگ و ک
 ارش زاعآ تضتیاپ یاهنیسدنچ رد هامرفآ لوا هبشودزررحبس ز

 لا رتیم ار «ا؟دالیرس* یلاجنجو فورمم هراتس هگناهاگنوک اتسیوس هژپشودو «۲۸ ایهشوریه» ملیف یتیچ نادرگراک و

 .هتشاب رونح

 نم ۲۲ (دشابهشاد ار ناشیاهتیلاعف نداد ساکعنا راظتنا

 اب سیاهچ یدورو و توعد یاهلراک عیزون لوئس میادین
 ات نون هک مناديمردنسه یلو هدندوب اب دنته یلاک

 هراوننج رد تساوخیم نانلد هک یناهیلاعولس رتشیب
 تاررضماب سب را هدنورباهبلیف یاشامنهب و دنک تکرش
 اهلف ندید ریخزا , دندخوربور + یدروآ ردنم و دیدج
 تشپ و ایینص یو دننأر , تعامج هینب لثم و .دننشذگ
 هنسنا وتناثسامن ه رخالاب دشن مولعم و .دندیشک راظظننااههنیگ

 هراوشجیاهن راک عبزون یوتیلب ۱ هنای دنرخب یدورو طیلب
 رداسک هب ار نانهجوت و هتشادن هقباس یلاسچیه رد + لاسا
 انا وچونو ناکدوک یاهملیفلا ویتسف هدش باسح و ملقس
 تاتسعن ناف دندرک مالعا ؛ قیفد باسحاب هک منک ی م بلج

 تونم سلر رد , میدرک یفرععرهام .دینک یفرعم راگن رخ

 _ شیاهشرا زگ هک میدرک اشامتو مییتفر ودیسر اهتراک ررفع

 و دناهدادن ماجنا يتسردبا رنات راک و دن راک ریصقت
 ..دگنهاذو هریغ و دناهد رک گ ار



 هنارت زا یرابسب شخب

 | ویدارزآاههدنناوخیاه

 ! دشعونم«نوب زی ولت
 ۱ یاهدنناوخكنهآ نالف نویزیولتو وب

 هکدنسرپیم ناشدوخ زا
 ۳۳ دهاوخن ار نویزیولتاپ ویدارزا شخپ هزاج

 صسحپتسا نایررس و دورم مه یلیخ هکار

 یاهرمش یاراد اهكنهآ زا ینمب 3

 رگید یصبو هدوپ یهتورسیب و موهفمان

 هدرپیب لئاص هدننک حرطم و یفالخا ریغ
 ثعاب نآ شخپ هکیروطب یسکس و یقشع

 ؟ دنکیمن

 یتساوخرب یاهكنهآ شنی مع وع اهن

 زاو دننکیمنفلتریهار ناثرظندر ومهدنناوخ
 هکیلاح رد دنهاوخیم ار كنعآ نابح

 .دوشیمام همماج كگنهرف یدوبان ریدار را یرگیدزیچ راظتنا یتدمزادمب

 یامكنهآ زا یرایسب رطاخ نیاب ! دوشیم شخپ

 لباق و هدش در اروش نیارد اههدنناوخ یاروش لیکشت لابلدب عوشوم نیا

 ینعم نپاب هدمآ شیپ ویدار یقیسوم . تسیث نویزیولت و ویدار زا شخپ

۰ 

 یناک دنناوخ

۰ 

 هتراومف نیمود هتشذگ هتنه []
 یگنررولعب نویزیولن مودما ربزا كتراگنر

 .دش شخپ
 زا دهن همان ربناگ دن زاستسا ملسم هجنآ

 ار ناشهمانرب نیلوا تیقفوم توکس اهتدم

 یرتا رتمکهک ارچ دنروآ تسدب دنتسناوتن
 هما ربنیا رد یکینکت تاکت واهیراکه زیر زا

 . دروخیم مثچب
 هبشجنپ زور تعاس نیرتدب رد همانرب

 «ثكچوکه ناخ» رادفر ط رپلابرس ططساوا تسرد

 یرگائامت طبارش نیارد ودمآرد شیامن هب
 هکبش زا ار كچوک هناخ ناتساد همینات هک

 یاثامت هبرضاحهجوجیهب دوب هدرک "بیقعت
 .دشیمن كئراگتر همانرب

 روضه نویزیوت رگائامت یفرط را
 دصق همانرب نیا ایآ هک دناديمن یتسردب

 9. تسیچ شفدهوریخ اب دراد همادا

 رابکی زور ۱5 ره تسا رارق رگا

 رسگا و .دوشیم هناهام ارچ دوش شخپ
 ارچ دشاب تعاس كي دپاپ همانرب تدم

 مصتخ و ؟ دنکیمادیپ لیلقت تعاسین هب
 هسهنآ اب یدیئات هنازرف ارچ هکنیا مالک

 همانرب نیا رد شبوخ یارجا هک یفیراعت

 فورصم لوتب و دیشک رانک وهکی .دنیم
 ۶ ..در یتبیغ
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 یناکن اپلگ و رهو رفالبلیتسپمو
 یاه دنناوخ نیرتلوقدبوزح

 ! دنشابیمین وب زب ولت
 ترهت هکنآ زا شیپ اههدنناوخ 8

 تسکرش یارب دنروآ تسدب یتیفورعم و
 عقومو دننزیم صرح یلویزبولت یاهوش رد
 توسیزسولت یاهورهار رد اهتعاس طی

 دننکی مزان یتدع زادعب یلودنیشنیم راظتناب

 رد ار هدننک هیهت تسد فلتخم نیوانسب و
 رصاح هدعورس و دنراذگ م ودرگ تسوب
 ! دنوخيمن

 اههدنک هیهت هبالک لباقمردپلغا اهنآ

 ! ميتشادراک نوچ یلوبق لباق ریغ لیالد
 یابلای ! دشريد و میدرک ریگ كيفارت یوت
 ار ناشدوخ و دنروآیم ار «متشادن بسانم
 1 دننکی م ه ربت

 یاهامان ربطبض تاقوا رتشیبلئام نيا

 . تک رش ینوب زی ولت یاههمان ربرد هک

 !دن هشیمهمب رح«دننکن

5۹ ۳۲ ۳, 

 و دزامیم هجاوم لاکشااب ار ینویزیولت
 وبدوتسارد اهتدم نارگااعتهکیعقاوم اسبهچ
 انآ زا یرسبخ دنوشیم هدنناوخ رظنتم
 ۱ دوخیمن

 تاک ننکهیهت زا یاهدعا ریخا رطاخنیاب
 اکارب دنراد رظن رد ینویزیولت یاههمانرب
 هناگدنناوخ هنوگنپا یلوقدب زا یریگولج
 دنهدب رتالاب تاماقم هب اراهنآ راک شرازگ

 هوگنیاتساهش زارق ؛ مياهدینش هکیرولعبو
 خب زااسی ودنتک هنبرج ار ناگدنناوخ
 | قوام له یریگولج نانآ یاهراون
 سل دوبزه ناگدنناوخ « هلیسونیدب رگم

 ۳ توپ راکدپ ودنرادرب یلوقدب رب
 ! هنتزن همطل ینویزیولت



 ۱ ۰ !دوشیم نادرک راک نویامه
 ِ هثیب رهنونامه ینادرگر اک هنوسو هرحالاب 8

 سرود یولح شدوخ هیامرس اب ۳ هزات رد رگید ینچ ات وا و تشاذگن

 , درک د ها وخهنیظوماجناناد رگ راک ناونعب .ططنف دربیم

 رسگافنا اهیلیف رد !رتک یلبت تدمآ ردشیامنهب زا شیپ هک .دیناديم ار دوبامه

 و ونهتحاسییسن وا زا یلصم یادصو لکه زاهداتسا اب نازاسلیف و دو یدک یاهلر

 دون نویامه دسب دروم مه نادنچ هک
 تفگس وا

 هثیمه و مدرک ی م یزاب ندشن شومارف و ندوبهدرپ یور رطاحب ار اهلر نیا نم
 لوقیباههدنک هبهت یلو مهد ناثن یدوخوهدمآ نو رسیدمک پیتزا هک مدوبیتیعف وم .داص رتم

 رد یسح ول مع و متخاس

 دها هجسع

 یلین ملیف یصخشاهپام رساد هکسیا اب دندون ثاسیر۵ب رضاح فورعم

 ی نم زا ملیف نیا شاهزانملف ینادرگ راک اب نونامهالاح تخان یرگید هرهچ

 اد سن یاهزات یاهف رح هک دهد ناثن

۳ 
 هتشدن مته یندینشیاههن 3

 «مدرملابقتسا «تساک شورفرابتعاهب

 دشابیم ریز ح رش هب

 شوراد - ربرازهلگ - ۱

 هتفهین دینشیاههنا رت

 شوگ وگ - قولخم - ۳

 فا تب فا اتم

 هدیاه - یتابارخ - «

 رابژام - رتوک - ه

 یجراخو یناربا یاهلاب رسزا
 ! ربخهچ نوب زب ولت

 + زا . لوادرم - نادراک

 ابعسا دروم و شخپ نویزیولت
 دراسبرد یر وادشیدصف جام تف رگ

 یلوهیرادن ار لایرس نا یس یاهتق

 نودب هدتباح تحادرپ كياب نادراک كخ

 یشنغاکم نآ - لشاهتشذگ لایرستسکش نارپج

 .دنک ی م ار

 یسگنر لایرس ميرذگب هک لو درم زا
 .دوبوا مه قرصن نایایاب زین رصن وا تخن

 ناتسادهتسه یجراح یاهلاب رسنب رد

 .دیدوهچ و دروممتسب ینیئوس و سیلپ

 هتفهین وب رب ولت وی ون دا ره رهچ
 هیهنو راگناما زور دونهب دوس 8

 یسنویزیولت و ییوبدار همانرب ود هدنک

 دیابار «لوا رتیت» و «هتفهزور نیمشش»
 نویزیولتو ویدار یاهنرته تل رد
 . داد یاج

 طلستهبات ر ود نیا یارجا رد دونه

 هسکیروطب .اهدیم ناتندوخ زا یرایس

 ننارد یسایس كاشخ یاههبحاصع زا یرایسب

 .دنیشنيملدب همان رپ

 : دنی وک ی مینا ریا یاههدننک هیهت
 هد رک سولراههشیپ رذهیزاحح

 نتس عفوع ینا ربایاههدتک هیهن 8
 درست رس ترم اههتیپرهاپ دادرارف

 «اسزيم هجینن هب یتخسب و دنزیمهناچ

 یزاصح ریورپ هک دنرادهاشع اهنآ

 سوسل ار اههتیپربه فورعم رادءراباک
 ۱ تسا هدرک

 هکدونیم یشاناجنآ زا تافالخا نیا

 یاهنیپرتههب ملیف زره هیهت یارب یزاجح
 اهنآعقوت و دهديم نالکی اهدربتد شلبیف

 .دربیم الاب ار

 نسب عفو یزاجح ملیف یاههتی رنه
 دنک يم اعدا اههدننک یه رگید اب دادرا رق

 ناموشت را زه دص الثع ناثملیف نالف رد هک

 ! دننکی من لوبق مهنآزارتمک و هنفرگد زمتسد

 ۲ ۰ اش ر )یگان

 ۱ را
 یسا رب

۲ 

 تورحم هدناوح هدیاه []
 | زاملیم هک ۶
 ر وا دننکیمس برم ن تم

 یزاب ۷ وا هکیلاح رد دناتکب امنیسب

 تسا بفلاخم تحس اهملیف رد

 ناربا یامتی رد رضاح لاح رد

 اهنآاب مناوتیمن نم هکدراد دوجو یلباس

 . میاپ راک

 یلو دنکیم ییاهراک هتبلا اهلاوج
 هدنوریم زره دوز یلیخ هنانساتم

 قیرط زا رشیب مه دز یاههنیرسه
 ایزناتلغا اهنآ هدناهنش حرطم ندخ یسکس

 ؟ تسا یشورو كنر ناتنروص و دتس

 تنکیناربا یقیسوم هزایر

 بسلغا سجاد رپ اب لیصا یفیسوم -
 راک و باب یاهكهآ یارحا هب اهناوج
 ةراءاف ینوح نادجچ عضواهیبدق دیک
 رد شنآ لثع .دوش راک نآ یور رکا هنبلا
 هتف سن سپ زا یلکی رونهو تا رتسکاخ

 تفگ وا

 هدب اه

 :دد هگ یم «هدداه»آ

 یناریانزیاههشیپ ره
 !دنتسه یغورتنر

 یسلیعا نادنم ره !رچ مناديمن س هنیلا

 نا رگیدو یفحاب « یعیدب ؛ یدیوجننوچ
 یللالد اهنآ دباش .دنرادن همرع قوت

 یسلو تسا مرنجم ناشدوخ یارب هک دنراد

 یاهسل اهههیم رز نیارد هک مراد وزرآنم

 .دریگ تروم يرتنيب
۳ 

 اهناوج یصیسوم هزار

 منتقالت تخم اهبآ راک هب نم

 .یرسیچ سیا : مریگ یمن ناتهب یناربا و
 دهديم ماجنا رضا لاح رداهنآ هک سا

 | دح نيلات شاکی یلودتته مه ققوب و
 یود هلائد و .دندرگيمن .دیلمل .ناندوخزا
 | یادم اهتفو یحب نم .دندون نآ و نیا

 ۳ ترم اهیسب
 1۸۹ یقت رج مادک .تسا راس مادک
 ۶ ۰ دیعس ماد و تسا یا

 رطاحب طقف نیا و
 .دنابیم ناندوخ یادم زا اهناوج

 ان هشب اه



 دی دح هب رسن و نان ریصنیلع
 وت انَت هرادا

ِ 

 «رنائت زو رهد زناب» تاحفعرد لیفهتفه هک ادزم لای
 ۳ اس ون هاش هدادمنلع و «م ؟

 می رگیزاب نابربصن یلع امنیس هراس بوخ ناگدنناوخ هیلک ص مب
 ب ۷ بت حس مت هسگک ره سد هبلک سچه و ۱

 ۳ ات تاحفص ناشیازا یریخ رکذ «راچاب |!

 مه " سخ اعا دو ههب هرامش نیا زا 4 مناسریم تا  ۱

 فان یسصاح یاهب شن راتت هی اس هراس رش « مراد صرع»تاحتم

 و ۷ ارتحز فورعم لوتب و تشاد ميهاوخن

 تسا هدیسر ام تسب هتشذ 7 ینامداشرتگهر نیازاهکد شاب . مينک ی عمک

 ت  ایع,٩  رجم ناتریحر یدا ره 0 رثاتتهرادا هیرشن لوا هرامش نیارد « دنرگن یمات . تفریم ناث رخ کتک ی دا فل
 زاسپ 2* ر روز هدریاپ ادنیامرف اعد هنن ناجب و «راشتنا اهلاسزایب دوخ رد ار« رتالت زور هد تای» مان هک یهللا دبعشذاص

 ن زاوا رف هلفشم دیاشیعلتخمیاهربخ نده اپاچب نمض « دراد
 ادا شراکتنا دادت یلع زا یتشاددای ۰ رتات لئام فارط

 ۱9 هر دم تفاق مک هک 0 پاچب زین

 رد ۳و ته ص 7 آ فک یا ب هلامرس

 ای زور ۱۵ ره هک تسییاهمان نیا ییئر تشادداب « نایریصن یلع و رتالت رحنب شش 3 رد(اهد دلا

 نارادتسوک و ناراکمه و ام نیب نارادتسود عالطا تهج ار رتأثت ءرادا

 ۳ دوخ نیاو دوشیم هلدایم تفایرد راظتتا ردو میهدیم پاچب « رتاثت

 رم تسا یلحم نسج مه ؛> همان اتتنا زا تحص یتفو
  یو

 ۰ حساپ و شسرپ «د هد ثدک مایا یایهب دما شیب« رتاثت رو

 2 ام ناراکمه ز وسو میدوب ع هک مداتف

 لیام هنیمز رد تکلمم مهچ رتات رداههجسور قامتشا ء

 یوغ لاح رهب .دیدرگ حرطع راثفا ببرق ریورب یوش نیرخآ شخب اب
 و تشادرب رد یلاهیگه زی و راشفابیرق وا ما رگید رابکب « هتحذگ هتنه رد راتفا

 ۱۳۳ اردو یلاهخف هلن  راشلابیرق "رمه رابتیا .داشااهنابز رسرب | نیتیعم و اتم یتحارا ار شندش یرتسب لاب رسهلا نیع ) ینایضر سح هتشذگ هتفه
 |یتتفتیاههمان رب نارگ اشامت تیرثکا تشاد تکرش وش نیارد وا رانک رد زین .درک رد (اههرجب هما ربنیدلا رعالو

 ۰ تفرگ رلرق بیرف شرسه راک نوچمه مهوا راک هک | و مورب اهت فتا رد یلایضر بع یرسسب نارهت رهم ناسرامیپ
 یسک شنادنزرف و نر رچ میدينش هکر وفعنآ

 دون هتفرب شندایع هب ینایصر كيدزن ناتسود زا یات#

 وتشادن یاهیالگ یسک زا هتبلا وا رطاخب وا هک دنننگی م یدچ
 !تسا غولش یلیح شناتسودرس هک تفگ م یاهحص رد قسحا یجات نیل

 یاراد ینویزیولت یاههمان ربرب هوالع ینایصر ناطاو نانسرامیب هب شراک اهم
 -یم ملیفاجنارد و تسایتافیلبت تک ر ش ثب

 . دزاس لر وخ نیا زا یتسق رد

 ینویزبولتیاهمانرب هنیمزردلاس ۱۵ وا یجا - شرمه زا ه ت
 رگائامتیا رب شیاهرتکآراک و دراد هتباس یلمعلاسکعو دروخیمكک تحب

 تساهدو یندنامنایپ و بسچلد ۰

 دونیم هلارا اههرجب یوش رد و یراهستلعو تفرگ شاهدن ۱ نیدلا رصنالم رتکاراک واراک نیرخآ نایمرد وا دوخ اب ار عونب

 اس هراتس ست ۱۱۳ هرامش



 امنیسزا ود رک جاودزاادصو رسذودب یا رسک یرون

 !دیشک تسد

 اهملبف رد ی وک ر ینامزهک «

 لیکشتهک شی جز وب هتکش

 طیح , وناخح هلی

 سرقت مچ و دیسر دوبامنیس قرب ۱

 ًّص
 دیک تسد ًامنیس شاه رطتتم

 راحن سحهبیاهبحاسمیطهتشذگ لاس و 5 اییعفتک

 تفگ ام

 «مرادساسحا اهمدآ مامت لثم مهنم -

 و مارآ یگدنز زا مدوجو و قشع زا ملد

 دها وحيصم ملدمهنم . تسیلاخ ادصورسیب
 هرفس یاپ « منکهزم ار قشع معط نامزكي

 ومنک قو « مشوپیدیفس ساپل , متیشب .دقع

 ینامرهق سو ریس ؟تساچک ناب روفغمسابع دیفم نوب

 . هحلاعمو
 یاهزان یاوه قحب هک دینم نژیب

 اب هک تسیدنچ دروآ دوچوب « رتالت رد
 تسا هدرکنارا یئون راک یرامیب پس
 ه.داتیا حوا رد «هصف رهش» اب هک دیفم

 هب مه یرگید یاهراک ۰ شیامننا قایس

 ریگناثحب یاهنوگب كي ره هک دروآردا رچا

 راگ ز ورنیا رد هژیو وا یلاخ یاج . دوب

 تسا نیسار یاهتیلاعف حاتحم رتانت هک

 رسخ هک هنوگنآ .دوشیم سیاحا ییوخب

 یر شیرامیب رطاخب . .دیفع مياهتفای
 لاک یدوهس هکنآدیما . هتشاد ندنلهب

 دزاغایبار شتیلاعف هرابرگید و دنک لصاح
 .دزاد ریبیرگید یاه«هصق رهش» قلخ هب و

 رودیاهلاس رگب زاب اللهش

 میوگب دنلب یادصاب

 ۱, هلب

1 ۳ 

 هراتس یوژرا نی رح رزب نی
 5 راتسوزج ینامزهکوا «دوبناریا یامنیس

 رس دوب یناریا یادصورسرپ ویلاجنح

 مزره سپ نآ زا .تفایار شیکدنز قشع

 میدز گنژ شاهناغهب ۰ ميتفرگار شغارس

 مو هن «میتشادن شا یربخ . ميتفاين ار ءوا
 وا یتسار . یلاجنج هنو یملیف

 و توکس تلع هرخالاب هتشذگ هتفه

 هرماب هک تسیدنچزا . ميتفایآر شندف ناهنپ
 نه طیحم زاو هدرک جاودزا شوبحم

 تش هدیشک راکار شیوخ

 یرگیزاب ژ تساچک نایرونعم سابع

 «تشادرتائت رد یریگی ب تیلاعف نامزکب هک

 زاب هحصیور هب ارچو دنکی مچ نونکا

 زا یرایس + هک تسا یلاوسنا ؟ ددرگیمن

 زا رتاتت رد نابرونغم یاهراک نارادتسود

 زینامهک ميوگندباب باوجرد و دناهدرک ام
 زا نایروفعم . میرادن نایروتقم زا یغارس

 تیلاعفمع و دوب هنحص بوخ نارگیزاب

 ناهاوخاوه یارب تسا یفیرد ؛ وا یرنه
 ...دم ره نیا

 تیلاعف زا یاهژاتیاهربخ هک دیما نیااب

 تاحضص نیارد ار نایروخم ددجم یره

 . میهن ساکعنا

۳۹ ۰ ۱ 

 : نون رت ولت رد
 ینامرهف سوریس مياهدیش هکبرولعب

 یا رب یاهقیفد ۲ هانوک هعوجم یرس كي
 یاه هرهچ نآ رخ هک دزاسیم نویزیولت

 .دنراد تکرش زاوآ و امنیس فورعم

 رد نئو نمص اهزورنیا هک سوریس

 لای ار شایئامنیس تیلاحف « تاعوبلطعم
 دوبزیولتیا ربرگیدهاتوک ملیق ود ؛ دنکیم
 نتخاس نمض اهزور نیمه و تا هتخان

 ینادرگ راک ینویزیولت ءاتوک یاههحومجم
 نیابودنکي م زاغآ ار شاهزات یئامسیس ملیف

 هب زین هقباس رپ یتاعوبطم نیا یاپ بیترت
 ۱ دش هدیشک نویریولت

 رد یحب اسم
 ...رالات

 رتات تردقرپ رگیزاب یخباثم دیج

 هکهزات سیپ كي رد یژاب یارب امنیسو

 رو رهش جنبو تسب رالات رد تسا رارق

 یخباتم .تسا هدخ ادیدناک ؛ دیایبسیو رب

 زکر عت ًاسیس رد شتیلاعف رتشیب نونکا هک
 دها وح یاءزاتداعیع ۰ سیپ نیااب «تساهتفای

 هحصیور رد وا رنه نارادتسود اب تئاد

 یراهتاطحل هداعم نیا یارن تساهتدم هک
 .دننکی م

 شقاتا رداد شد وخ ند رفآ شون

 !تساهد رک ینادنز

 شاهراباک یاههمانرب , دوشیم رهاط لفاحم ردرتمک هک تسا هتعه دنچ نیرفآشون 8

 ! تسا هداتفا قیوعت هب زیپ شاهزات نتنآود طبض و هدرک لیطت ار

 رق دادیم وا یاه متچ ددجم یتحارانار یراکمک و توکس نیا تلع اهینجب
 !هنرکی لادنز شقاتا رد ار شدوخ نیرفآ شونهکدنراد هدیقع وا كيدرن ناتسود هکیلاح

 روشک رد راکی لاسودره هک زاوآ یللعلانیبلاوسف كي هک تسا رارق نیا زا نایرچ
 تاگدن اب و هدرک تکرش نآ رد هک هدرک توعد یبا و وا زا دوشیم رارگرب هیکرت

 . دنک هزرابم ناهج زاوآ | یلعرحسورگ اب رتشیب نامزکی الهج
 یتاب,باهتلاوروخ تعان یلو هدوب هرظتنمریغاهنآ یودره یا رب ربخ نيا هکیدوچواب ردیزابهدعبوتشاد یراکمه رتاتترد یرنعمج

 ۰ تسا هدش زیث| دیریمشوگن نونکاو تسج ءافتکا اهلی
 هکیلاحردتسا یسیلگنا نایزب هرات گنهآ .دنچددرک هدامآ لوفشم تخم ییا رطاخ نياب لاح رهب .ددرگیم زاب رتاتت هب الهخ هک

 ! هانکی م نیرعت ار شیاهگنهآ بترم و هدرک لفق ار شقاتا رد نیرفآ شون]| فیح و تسارتانت بوخ نارگیزاب زا الهخ
 .دنامرود رتاتتزا هک سا

 هرلات رود یاهلاس رگیزاب الهخ ما
 هتفرتب رتانت رد شارادتسود رطاخ زا زوه

 . تل

 اس هرات ۱۱۳ ءرامش - ۷ هحفص ۲7

 نم ۲۰ ۰ ۷ -



 د ٍ 3
 ا 1 ۹

 ] ۰ ۷ ٩ ب ٍ
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 ِر هسک «د زن رسم یگشا بشما» میلنق زا سکع ستسخن رد نیلنآ

 دوشسهتخاس یئایاب سوروک زا یباتک ساسا 5 ی ت
 ت  او * بل اس -

 ۳ دننکیم ریس ۳ ون یندم سح

 ۰ 1 < هک فر ۲ - ۳
 ِ ۹ لاسدعع هن ماسک

 ۱ مس ملا 1 ۰ ر ۳ سس 9 بول اع

 شو ناگا تب ِ

 هح همج هع مه کت

 روژ نودبرف , عسل یو رج
 اد تک ملیفژا دعب «هدش قشاع متوج 5 تی

 ءدرونامیا كم تک رش اب هک ۹ ۳ ِ

 دهاوخسک ر رتاثت امنیس تک رش ی ۳ هوش 3
 , ۱ ح م را وحهلع شو رف رپ ملیف یءهدنر

 ر یرگید ملیف یئادرخ راک تخ 7

 دهدمم ماحتا تک هد .عا هو .دراد هنهعب ارت
 1: 3 ,ءاضر مرکاض ه و رخ البل

 تک رش ینافو لامحو داد هم دیتسج

 ۱ دنادننباختتایتسردب .آ نارگیز
 رک ههوگ و ران ۷ 7

 2 2 بس ۲# ک نهاوخ هداما ۲۵۳۲ رورون مای

 و ملیفانیت اب هک یئاهدادرارق قبط _لیف یگنر روطب یدهتجم دیمح دش
 ۴ نیا یار مه یئاهملیف دراد مانراهچ دی امنیم یزادرب

 , دژاسب دیاب نامزاس ود
 "تان" ..... ماکشوخ یرز رگید راه

 اتنپس هراونشج یا رب یملیف نی ِ
 تب

 هزروانک یلعدمحم , شوروخ یرخف «دابحنرطش» هب موسوم هدومن تکرش ی رو ۳ تور ترا

 3 رگید یاهدع و ولتادغآ هرهش هک ملیف نی وثیم « نیامد, یا وا اما

 جنرطخ.دنرادتک رش رتائت راگشیپ رنح شرت تک رش ب م وصحم یا ۱ ماکش وخ
 ۳ مس بسه" ٩ 4 موسوم تمامف

 ینالصااّردمحملیوط ملیف نیلوا داب یگنر روطب و نا هد

 هتسا « رایع كمس ای رس ,یهدنزاس هدشیراد ملیف ولر

 رخا ناد رگ راک ماجتا هب رداق ی

 ۱ ۵ تکرش(یمشاه ابرکذو ... دینم نمهب) تساشیامل هدامآ تساهتدم هک «یلعو»

۱ 
۱ ۰ 

۷ 



 نابجکد ق نارماک هتخاس «هعج»[] یزارمش دمحا از یباتفآ بش . دنراد « دنراد تک رش یناضر مرک ۱ ۲ ِ 1 ۲ ان

 تسا هدرک یرادسملمف هدرت یرادیمایف ناب اص هعمح

 ۳3 رب تب هدژنن یزاب ار ..اهنوخشالد"هوب یمیفر زیزع شرهپ ۱ نت
 و دیامنیم ست نآ مان الامتحا هک كنپا«رگید ملیف ود یکیو میت هقاش ردب میلبف رد رسب اههنا و یراد راک

 زا یئویزاس ساسارب ارتآ یعیفز .یمهم شقن رگیدراب یناوجونزاغآرد درخنامز رد هک یعیفر ردا و یرادرب

 ینادرک اک و هیهت یناوریا فسوب « رادملع »هبموسومشردپ هزات ملی ملیف دنچ یلسا شقن رگیزاب :یلا- ملیف یرادربادص هتفه نیا

 نمهب لثم یرگید ناگشیپ رنه دیامنیم

 یطوطو مارآ , یمادنا ریش تمعم

 اههام زادعب دهاجم و وجند

 وجلد دیحم و دهاجم سما

 هک یناربا یاهملیف ناوج ناگهنزاس
 زا «زرح یاهفلع» ملبف هدنبآ هتفه

 ماعقااب دیآیم نارکا یورهب اهنآ
 * دن رعمسم هلاخ رد اهبهام» یراد سلیف

 ناتاءزات ملیف نشخاس یارب ار دوخ

 یئامیم نامزا- زا تسا یلوصحم هک
 هزامش رد ام هک دنیامتیم هدامآ مایپ

 هدنزاس رداک و نیا مان هننیآ یاه

  «دناسزمیهاوخ عالطا هب ارلآ رگیزاب یدنولاسوریس هتخاس یناتفآ بش : رد رهورفالیسلو یلیقع یضترم - رانخم یقت ح]
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 د نا رها ملیف یناهج هراوشج نیجپ 0

 یره هادبور یرتهم دیدرن یب كیا

 دهانو دوشیم اعدا هکنانچنآ و تسا نا ربا

 ینامسسیهرا وشچچب نایمرد یلاج + میته
 هراد ری ایند زیگنا رب اسشا

 را.صچ یاهیگ ررب را سپ «راوشچ

 یاهشچ دن ثعاب هک , شاهشنلگ یهرود
 ,دوشهریحشوس « اید رسارس رز

 هفابتسد یاهدرتسگ داعبا ناچ هب نوا

 نادنچنیعیطاب ؛ر ناتسود
 .تساهتشادلوختم دوح هب اهن « فالصناین

 تساهدوعد ریل لا ریحو جیگ ار اهنآ هکنی
 یاهحرم نیچ هپ ندپسرهک تسین يکش
 اماتسا هباشم دادیور ره لآهپا - رهاظرد
 یگدرتسگ مامئاب داره یهراوشچ لاسا
 یاربدمع لکشم كي , شاهدتک لاحفوح
 و تا هنروآ هوجو هب دنقالع ناگدسپ

 . تسا ندید یا رب اهملیف پاختنا نآ
 زاغآ نامه زا هک اهبلپف مامن ندید

 جردتهباما دون نکند ریغ هراونج یلاپوب
 لاکشااب زین رظن دروم یاهیلیف ندید یتح

 نیرتلکشم ۰ .دینرت یب لاساو دش هارهه
 دیابهک تسا هراوشج لا رگ اتاعت یارب
 رظندرومیاهعلیف را یرایسب رادید ترب

 یناریااهتت 6 هتبلا نیل
 هار یسسهداس هکلب , تین

 رد زاغآ زا هک یهار : تل

 .دوشیم ثلپدرم شسحن هب كابا
 + درک حرطع ار یاهلگ
 ۲( یاجب ارچ هک تسا

 ! تسیب
 هراوسشج نیب یلامجا

 مجپو ؛رونک ۵
 ددنقاچیهاشن ( روتک
 شخب#, تساهراونشج زا
 شیاملار عوننم یلاهیلیف
 رداهنآ زایدادعت رادید
 . دوشن

 حاتفاهده نیا یابنکپ
 اهیلیفیمومع شبامل هبنش

 تهج,هتنلگ یهنه یاپتن
 دالونم ۰ هراوشج

 «یلاع طب یهحاصع
 هسچرگ .دندرک

 ۱ ء
 ست

 امیس هک .تسا

 هراوشج ثحبزا حراخ یللاس؛ هسلج

 زینسنا ریارد ملیف شیامن یهدودجم رد اب

 اما دن نآ ندش رتمرگ تعاب هک دشحرطب

 میروت یموح درومرد تالاوئس سرتشب
 یاهلابرد اریرایسب هک دوب تیلت شورفو
 نالوسم یلو . تسا هدرک نوخلد , هتشدگ

 دتخبر همه تسد یور یکاپ بآ هراونج

 تیلباچو چیه هب لاسا هک دنتشاد راهطاو
 ریید شوبرادریزه . دوشیمن شورف شیپ
 تفگ هراونجلک

 یاههار , هتشذگ لاسراهچ لوفعرد#

 هستن نیاهبو میدرک شیامزآ ار فلحم
 . اهیلیف ندید یعقا و دسقالع هک میدیسر

 « .درحبتیلب و دتسیاب فص لخاد .دیاب

 نتشونماگنههب هچرگ بیترت نیا هب
 تساهدشن زاغآ هراونشچ زونه , رولعس نیا

 اهیمشچرو لاما هک دوریم .دییا ابا

 ناخرش « دننیب هراونشچ دنهاوخیم اهن هک
 . دوش هدک یعقاو نارادنسود رسرا

 سچسب رد هدننک تک ر ش روثک 8

 زا دنترابع نا رهت ملیف یناهج هراوشچ

 , ناملآ كيتا رکمد یروهمج , نیتاژرآ
 -ریهامجداحتا , ناملآ لاردف یروهبچ
 ایلا رتسا ؛ایناپسا ۰ ثدرا ۰ ریازجلا , یورو
 «ردا ولا-لا ۰ رداوکا « ناتسناعفا + شیرطا
 ناتسلگنا « یزئودنا ۰ ییرع هلحتم تاراما
 ,ایلانیا « اکیرمآ هدحتم تالایا , هثوگ ورا

 ,گیزلب « لیزرب « نیرحب « دنلربا ۰ ناربا
 , اماناپ « ناتسکاپ « شدالگنب,ناتسراعلب
 , دلبات , اینازنات .وکیروتروپ « لاقت رپ
 «یکاولکچ , اکیلاماچ , دادییبرت + هیک رت

 . ینامور , نکینیمود « رامئاد ؛ نیچ
 هروپاگنس , اکنالیرس ۰ نیاژ « یعدنالز

 رود تداقریاربیئاهملبفهج و

 هدشهتف رگ رظن ردمجنپهزاونشح
 وبلاج بلطمنیاندناوخ اب و
 یاههمان رب نادرح رد «یندناوخ
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 ,دد ریک یم زا رق .محنپهزاونشح

 مکارن زا یتساک رگا راک نیازا فده .دخ

 ینتف ریذپ یدحاتو هیجوت لیاف هدناباههمان رپ

 !دبا وراثآ رب روره دنا وتيم هتبلا هک تسا
 رسگاودوخ هدیناجنگ هراوشج نیمشث رد

 میلفاغ

 قوطهرا ونشج یلصا یاهشخب رجب 8
 هاگداعیم زین ملیف رازاپ ؛ لاسره لومعم

 ره هک تسا ملیف ناگدننکدراو و نارجان

 یمناسآ ملیف یدادعت هلچ دنچ یط رور
 روسا و راک ترازو یاهلاس رد , شورف
 هتشاذگ شیامن ضرعم هب ناشیا رب یعاهتجا

 دوشیم
 داسجیا فده هیجو رد هکناچنآ

 «تساهدمآ هراونشج پنج رد یرازاب نیچ

 ۰ دشاد نبازا ریغ

 (هقباسم) رادلاب زی زا و رپ نر یدوت رتشیب طاور هار ندرک را ومه

 رازاب. تسا رگیدکیاب ملیف ناگدننکدراو و

 یاهروثک یارب ارشاهفیظو نیا رگا ملیف
 , دشاب هداد ماجنا نسحا وحن هب رگید
 ماچنا یراک نونکان ینطو یاهملیف یارت
 . تسا هدادب

 ؛ ملیف رازاب رد هک مياهدینش رتمک
 یجراخ ملیفنا رجات هچوتدر ومینا ریا ملیفكي

 اند یاهروثکر د شیامنیا ریوهتفرگ رارف
 .دشاب هد یرادب رخ

 زا لکشتم هراوشچ یرواد تئیه 8
 دیجعلادیع ؛ لاسره لثم هک تسا رفن هدزاپ

 همان رب نامزاس سیئر و رواشم ریزو یدیجم

 تلیهتسابر ؛ ورشیپ حاج ربهر و هجدوبو

 .دراد هدهعهب ار نارواد

 ؛ زادنترابع نارواد هیقب , وازج هب

 یروگی چسوسرام - (دنه) یمزآانابث
 ترب - (كيژلب) ولدمردنآ - (ایلاتیا)

 یاردنآ (!داناک)لیهروترآ-(دنله) (ارتسناس ,ییوس ,هبرون ؛ مانیزوس + تادوس + لاگتس
 هاکیرانساک  سربق ؛ نییبلیف» هسنا رف ؛ یقارع

 ءاینک , ایبلک . هرک یدوهمج , !داناک
 ,یزلام ءایربیل ۰ ناسهل ؛ نابل , تبوک
 ۰ كایزکم ۰ رعم :شکارم + ناسراجم
 , دنله , اللوزنو ۰ هبرچین ۰ ناتسلوخ
 .نانویو یوالگ وب ,گنک كنه , ناتسوده

 رورم شخب رد دورا رقنیازا شیپ 8
 زاسلیف ؛دیاو یردئآ یاهبلیف « راتآ رب

 هبدک دون هداد شیامن زین ناتسهل رادیان
 فذح هراوشچ یاههمان ربزا موطات یلیالد

 اس را 7 هک
 د عمق

 فومولا ریسیدالو - (ناتسراجم) یکاوک

 - (هنارف) اوید لئوناما - (یوروث)
 ادیاو یردنآ و (اکبرمآ) نوار كرام

 . (ناسهل)

 یارسب هک تسیئاسک ما اهنیا هنبلا
 ابهچو دناهدک توعد یرواد تثیه لبکثت
 كسب , هتشذگ یاهلاس لتم اهنآ زا یضحب
 دوشنناشیادیپ :ودنتک هناهب ار یگد روخامرس
 مه ار نیا رکق لاسا , هراونشچ ابوگ و
 رد ناشمان هک یدارفا دادعتک تسامدرک

 رارتشپب لاسرهزا « تسا نارواد تسیل

 تگ یهرود راهچ لنممه لاسا 8
 ۱ هراونشج یلک گولاناک راشننا رب هوا

 یفرعمو هماننیئآ + تاررعم لمات
 از رابحا یواحب یتتلوب زورره « تسا
 وب یراونشج رد .دوشیم رشتم هراونح

 ایر و اهتلو یاهب ی ۱۰۰ ک ولاناک یاب
 یاهب . مراهچ هراوشج رد .دون

 دوبلایر ۱۰ اهنلوبیاهن و ۰

 اوشج زاغآ زالبق رولطس نیا. میتوب «
 ک مينادیمن زونه و تسا هنمآ ذغاک رب

 ساردتچ لاسا یاهتلویو کو لاناک تف
 تاب یدوعص نینچ دهاش ميرا ودیما اما
 ۱۰۰ هب مه اهتیلب تمیق لاساهک هوالع هب

 تنهدروم نیا رد . تساهدیسر لایر

 . میراد یناهفرح
 زا ۰ هراونشج زک رم 8

 عاهملیف و تساهدشا لقتنم دنوماید اهنیمب
 لیقرا زاب زچدب) مجب یهراونج شخب +
 ۶ تسا پیت رت نیاهب

۶ 

 ۸۵دنلپ ملیف ۲۳ هقباسم شخبرد []
 !هملیف . دپایمرد شپامن هب ءاتوک ملیف
 : زا هترابع دنلپ

 ترم هسامح - یرواهرو نالور ۰ رتیلاپ
 رود وتاس انیوچ + شترا یسوساچ دص

 ةهآشوخسلجنآ سولهب - بیبن نود
 هلدرتیپ؛ هنریا ء هتريا - فلدور نلآ

 ژ - ینالسا امر دمحم ؛ داپ حنرطث

 بیک امءوچیلیبهسامح -- سوراشمانرام

 9 وترپموه همیاخ , سینرب یادوس
 ارس « یاو - نیهاش فسوپ ؛ هدشمگرپ
 وریمرالیپ ۰ یدزمان - اداوتالوتربلآ
 ٩ سنیر سس شاتیرهورخ  توکلع
 هزوصنم ,یرارطضا یجورخ - رتسل
 بفدارولوو ۰ موکحم حاورا
 ۶ ۰ ژایرامقو یشود -- مهنوم كول
 ِ دوف» رالیواهنک ام - كنارف
 ۱ پادآ اوسنارف ناز , اهتتدرم یزاب
 ۱ ۰ لدپ - فوکلاخیم اتیکین , قشع
 « درچب هک دوریم سیآ - تیر
 2 ودلاطوم

 اب هقبام ءاتوک ملیف ۲۸ یماسا
 ۱۷ مس لتروافلور , كش هیاس

 و نایاب شرارک - نمدیرفدلارج
 ۱ يگدنز زا زور كي - لکیب ناپ
 - كيناوالوکتالز « ميکام
 باب -نکیپ یرام ناز , وت ینانا

 ارد هبقب



 د مرهبرغس زا نیفرط یاه سکع . تخاو ار اهیلفناطلس هک یاهدن زا ون طسو سکع

 هبحاصم نیئوک ینوتنآ اب متسناوتيم:دمایم مربک یسک ان رگاو
 ینوخی اد «ابلق ناطلس » تنه آ . یسیلگنا یهدنزاون چ ؟ ! منکی
 یهک آ یس زافطخابندنل رد چ ! تخاونیم

 دوباجنآ اپورا هب مرفس راکهان نیلوا 8
 هجوتم «دابآ رهع هاگدورفهب مدیسر یتقوهک

 ندیسر را لبق تعاسکب امیپاوه هک مدش

 ومدرک زاورپ ندنل دصقمب هاگدورف هب نم
 هکد وبنلا مه شنل ! تسا هتشاذگ اجاره

 بادخ لوعشم نآو یاب لزمرد سب زا

 شهاوخ هداوناخ لها زا و مدون ,یلعفاح

 هاگدورسف هب منعباثم یارب هک مدرکیم

 هتشذگ تقومنخ هچوتم ناهگان هک « دیاین

 هاگدورف هب یتقو . ملک زاورپ متشاد ار
 هنوگچومکچاک مدنام جاوو جاه مایسر ۳3

 زادگ و زوسرپ یظفاحادخ همهنآ زا سپ
 اوهزا ميوگبو مدرگ رب لرعب

 «شوختخب زا ومداتفاایو تسدهب هک دون نیا

 قیرط زا یرگید یامیپاوه هک متنابرد

 ردودنکیم زاورب ندلل پئاچب «لست ورت»

 متسلاوت رایس یگدنودو شالت اب هجیتن

 یاسیباوه طیلب ار ماددش لطاب طیلب

 ق رب ریخان تعاسود ابو منک ,ضوع روکد ه

 ۱ منک زاورپ ندد

 مرنسه نارگن نم + رگید فرط زا
 ودوب میدق ناتسود زا هک مدون «هزوریف»

 و سونبمیس ات یه

 اهنتدو هدش روبجم « نم ندیسر رید تلعپ

 مه یلیخ دبالو دنک تکرح دصقع فرلعب

 دو هدش نم ندماین ییاولد هکبلاحرد .

 تلعب ویو ب مه نم یاهار وا عفاورد

 ارماروساچ , اپورا هب یبرد یپ یاهنرفاسم
 مدوهتسشن یلامیپاوهردنم الاح ! دوب دلب

 تعه شش هلصاهابو لک و رب قیرط زا هک
 ندلءاگدورفرد « لوا یایپاوه اب تعاح

 ار هزوریف رگا متنادیمن نمو تسشنیم
 مورسیسک هچ غارسب ندنلرد , منکنادپب
 !؟منکچغولش رهندآرد . هتخاش و هدیدنو

 دورفددل هاگدو رف رد امیپاوه یتفو
 مگنرو متشادن هلصوحو لاح الصا , دعا

 وریگ ردومدش هدایپ یتحاراناب . دوب هدیرب

 یسرزاب و یک مگ لحارم ندنارذگ راد
 ,دیربمنامشچ زا یداخ قرب وهکی هک مدوت
 نارگنیاهفایقاب هک مدید ار هزوریف نوچ

 راظتنارد نلاسزا یاهشوگر د , هارب مشچو

 امیپا وهناکلپ زا مشچو هداتسبا نم ندیسر
 ردقچ وا ندید زا دیئادیمس . درادیعت رب

 زاهنوگچهک مدوب هدش جیگ و مدش لاحشوخ

 ۱ منکب یهاوخ ردع وا

083 
 اهنابایخ رد هک یلاهژور زا یکیرد

 ۲۳ هحنص رد هیفث

 .... ایلاتیا تختیاپ «مر» یندید یاهاجزا یراگدای هب یلاه سکع [2]
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 درک دوتس مه راکناو ته ننا [2

 دوعنو نو رفا دور شرتسگ اب نویزیول
 رود نایصقو اهرهخ رد دوخ روآماسرس
 سا شو ۱ یاصا , كایدر و

 نساهک تسل یکشو

 یدایر

 تا هدروآ رد دوخ
 بد رس هک .تسا یاهتنر دوننو شرت

 و عیسو کت وررهو ه زفا نا عسو ی هساد وررهو , دراد
 هونس

 تكنسیال هچو ار نویزیول 4 یفحاع

 انامهمدادرا رق لزس یهیناتا ریغتال رجو

 و نآمویتم ندو لوصولالهب رد دبا

 ماودورعروتفاب ن
 امآ نیمه رد

 نویزیولتنوچ . درک وجتسج شاد
 | رف تافیرتنو پ هوآ هک امسس یفالاخ را
 هیابم ردصخخ رایتخا رد هسکن تاباب + دراد

 بست هل ونم نیا زا 6 یگ دن یشام لک
 كسک باختنا نیا هب سوصی , هدش منا
 یفرتو ماو یا را ی گید لیلد و هدرت

 تسا هدیدرگ وب زیولت نورف دو

 وب وات .نا ربا رد . دوجو نیا

 امز تدمو . تسا هتشاد یناوج انن رمع

 سر ی اگسن نآ شرتسک زا یداپ

 راب مدد سب هشکب اههعات رب

 نا ماس

 حالطماب یاههماب

 ساهدوعنيلج ار منرم , دوخ نسب منرع

 یموب یاس داناد گر اک نوزیوان یتحو

 زابتحا بوجراچردو هدرک راکش زین اد

 راکننا رتمههنه زاو . تسا هدروآ رد دوح

 «یب رخ ویطابن را *لعان ثابنا وب ار لسع

 تسا هنفرگ تسد رد

 نا دو ریولت درون رد صوصحب هچنآ

 رسگا هکنیا
 ناراسنیف ؛ییاکبرما وینایوریاهروتک رد
 تانراک , .دنابشنهتجپ زوههک ناوجو اه زا
 لاسک دح كپپ ندیسر و لعاکن رج زا سب و .دنکيم عورخ نویزیولتاب !ر
 نو زی ولت اچبا رد,دن وتیماسیسدرا و , ی ره
 نانادرگ راک و .دهدیمماجنا ار مهعنیاسکع

 هدیناشک نویزیولت یوسبامیتنکر اک وب ربخ
 ۱ دن وثیم

 + سالا وا رف بچه تخاب راید

 یهبرک ترصن 03 یشاسترا یهلحسا و هک ینا زاسلیف را

 ست ۱۳ هحفص 07

 ایس یناب یهحاو یاجب ار نویزیولت

 رتشیب رگائامت هارنیازاو ,دندوعن باختنا
 - رب هتیگ نیح زا یرتلاپغراه مویدم و

 مان هدع نیازا ناوتیم دندب رگ

 اممرس هراس - ۱۱۳ هراعش

۲ 

 «نویرب ولت
 نانادرگ راک
 ارزنا ردا یامنیس

 ۱ و رب دروم 

  یمن ین ا>ی 5 ام" اح یلاحیاجو ۰ تفرگن

 ۰ و> یمتاح ی .یموبیاسیس
 یاهتحایم رد نویزیولتپ یدواو یگنوکچ

 دیوک يم نینچ«لرو» ع هدسیو ک فست ون سس ۷

 گر زب و كاچوک منک یمن روعت»
 طاترا داجیا رد ینادنچ ربثا هدرپ ندو
 نویزیولت هکنآ نیضو ,دنابهتشاد رگاشامتاب
 دهدیم صخش هب ار ندرک هبرجت تصرف
 ریثات دروم رد .دراد زی یرتشیل رگانامت
 یناهتآ یمدیقعاب نم ,اتس رد نویزیولت

 دکیمدکار ار اعنیس رازاب دن وگی م هک
 ,دوشیمن امنیس رگانامت نتفرتسد زا بجوم اهتت هن نوبزیولتم نامگب و متسیل قفاو
 رتهب یاهیلیق دید هدامآ ار رگاخاعت هک
 هب نویزیولن هک طرش نياب هتبلا .دنکیم
 یاهرظن هبنجزا ینح هک ییاههع جم نتخاس

 دناوتیم نویزیولت ..دنکن مادفا
 2 یاههتفک هک ۱ دنگ وس نیادیق اب .دشاب

 دریگیمن هشیر نویربولت یارب تدرک راک
 وجرهم و یباوقت ؛ نم زا ریغ

 اتکیم راک نویریولت یارب نونکامه زین
 ۶ زورما هک یتصرف زا دباب نم رظب
 نازاسلف رایتخا رد نامزاس نیا
 .«.درک هدافتسا هنارایشوه ؛ تسا ه.ش

 اری) ملیفود اپ هک «یمیرک ترصن»
 اراتعا زا ناریا یامتیس رد (للحم و

 ۱ زا یپ تسا رادروخرب یصاخ
 ودجلاپرس كباب رکیدراب + نویز ولت ۱ 3

 هک وا .دریدپیم ار نویزیولت توعد
 93 وا دارفا طباورهک ردینلمطم و یوق

 ۱ اور و یحور یاهزیگنازاو : درا
 سا «تسا رخاب ناثلاعفا ماجنا رد اه
 ۳ و تنکیم هدایپ مایف رد ییوخب ار هتشر
 98 دهدیم رگاثامت دروخهب رتط ینئاچ

 دف یهلحرم كنیا یمیرک یکداوناخ دیدج
 ۲ یورب یدوزب ۶ دنارزگیم ار دو
 دور

 ایرسیهرایرد«یمیرک ترسن»

 ۱ راد ییاهفرج دزامیم نویزیولت رد هک
 , بشنیمن رظتتنه الاح نوبریولت» -

 .هکلب, .دنهدب یزاسلایرس داهنشيپ یناگیامیب



 دزوآيم لععب توعد نازاسلیف زا دوخ

 ثابنم +(یمتاحو ییاوقت :ییوج رهم زا الئم)

 مزایم نویریولت یاربیتتسف تسیب لابرس

 لاح رد لادوتف یهداوناخ كي یمرابرد و
 نیا یهطعبار یهرابرد ییهنوگ زتط ؛ راضتحا
 رد ناتآ تیعقوم میسرتورگیدکباب هدا وناخ
 نتشون فرص متفو مامنهک ؛ ینونک عامتجا
 «.تسا نآ

 زا سلیف ,رگید «ییوجرهم شویراد»
 یجایتحا هک تسایموب رگوچتسجو حرطم

 منیهشیامس مدع لاپندپ یو درادن یفرمم هب

 ارهاط ارامتیس یاطع هانیم هریاد» شرح
 پا وجنویزیولت توعد هیو ؛ دهشخب شیافل هب
 «تحایسوریس» كدنا یتسرفردات؛داد تشثع

 نوچ یتاگدیزگرب تکرشابار شاینویزیولت
 ییوجرهم . دناسربماجناهبنارگید و یماظتنا

 یدتم یهبنچ « هتعاسنچ لایرس نیا رع

 رد هث یب یسن هب و هداد شیوخ راکپ
 تاناکما زا دناهدوب ملیفیهیهت یک و مک
 ییوخبشتاینحذ ندرک هدایپیارب نویزیولت
 تساهتفرک دنم

 یچتسپملیف زادعب هکنیا نم ییوچرهم

 رد ؛ تساهتشادن نارکا یور یملیف زوح

 :هدیزگ یشوماخ زین دیدج لایرس نیا دروم
 رایتخارد نآهب مجار ,یعالطا نیرتکچوک و
 یماظتنا اب وگتنک رد یلو .دراذگیمن یک

 هک تعاد رایظایو .لایرس نیا رکیزا
 تروص نآ هب هتعاسچ یلابرس ملیف نیا

 یمهمو ساح شقن نآردرگیزاب و , تسین

 دنچ زا شی دیاش نارگیزاب یامهو هدرادن
 .دن رادنیزاب آرد هتیقد

 و زیمآرنط نامر «نوللپان ناج یئاد»

 یوسو و هناهب «دارکترپ حریا» روهشم

 دنمشزرا لاسلیف «ییاوقترصان» یاپهکهوب
 روضحرد شمارآ) نوچ یراثآ یسنزاس ۲

 هپ سن (نیرفن و هدرکقداصم « نارگید

 ردهسک .لایرس نیا.دوش هدیشک نویزیولت
 و اهمنآ لاوحا رد و رود نادنچ هن ینامز
 دوشیم مگ هنایم نیارد هک یقنع یاههگر

 اپوگهک دراد زیمآهیاطم یلاور « دزادرپیم

 یمیرک ترسن :تساهدرک ینارزینارییاوهت
 شدرادروم رد لایرس نیا نارکیزاب زایکی

 :دهديم تداهش هنوگنیا لایرس نیا

 منکي ع فا رتلا + فراعت جیهیب»

 نونکامه هک ییاهلابرح نایم؛ لابرس نیاهک

 تر یتننامبت یههجو زا تا هدخ هتخاب
 یهتثون تیلاذج رطاخت . تسا رادروخ
 یحداعلا قوف یاهشخوک رطاخب ۰ دارکشزپ
 ؛نآ یدنموربآ رتشیب هچره یارب ییاوقت
 هناتشاعهک ییاهمدآ يعمجتسد شالت رطاخبو
 .* .دننکیم تیلاعف

 هکتسا ینادرگ راک «یهللادسا دوم»

 هدوب قفوم یرگیزاب یههیمز رد رتشیب
 «یچهکشرد» ملیف ردوا یزابنآءهاوگ و تا

 یسناصز هک يميرك ترصن لایندپ وا . تسا
 یاههر یوجتح رد تساهدوب وا داتسا

 هداوناخ پوچراچ رد اهمدآ قاتن و ییادج
 یو ار طخ نیاو . تسا !ایرس نامز زا

 دع« قالثع» شدنیدح لایرسات «اوح و میآ»

 تسا هتشاد رظن

 یهللادسا موادم تیلاعف رکا كش ,یم

 نیس رد یو كانیا دوبن نویزیولت یارب

 یلوجرهم شوراد [7]

 بس ۱۳ هحفص []

 ۳ 
 یو ِ تب یو راسلیف كي »۶ راث رپ رضیراپ

 شیاههدیا رکوجتسچ هک دهدیم حیجرتیو
 دشاب نویزیولت یاتف رد

 هیدج لاپرس رد هک «یرومیت دنحم»

 تسا هدرک یرایتس ار وا قالط یهللادسا

 دیوگیم یو یهرابرد
 شوب و درحن شراک رد یهلادا

 رسکف اب ار شزوروبش و هدراد یدابز

 .دنا رزگی م لایرس نیایاهمدآهبعجا ندرک
 نسرظ یسن رولب شراک هک اجنآ زا و
 تقدزیس ابوک كلبا یو :هدوب تیقفوم
 نیا یهمادا رد ؛ نیارب هوالع زین رگید

 اپ هک ثکنچ لایرساپ ؛ مدقم لالج»
 6# یناژاملیف راکرب «تسا یسیلپ هعونجم

 # تراظن دنزامیم ملیف لایرس نیا رد
 یمنیف جبح زینامیس رد و .دنک یم یتسرپرس

 هزادن هیهن تسرداپ شپ امن یهداعا

 یکزاب زین یئالسوتم دیحم ابا و

 و تساهدرک زاغآ ار «ناخرمع» لایرب

 هیهتیارب یدایز هجدوب مياهديشهک روطنیا

 هوشیم حرخ نآ
 هتادتیل اف امنیس رب اهلأس ینالسوتم

 دایر زا تمقود یکب رخاوا نيا و
 یولجار ناخرع نونکا وتخاس ار كگنج

 هزاد نییرود

 سيم نایمبیمان مع نادراک زیورپ زا

 ,2۶ ردهشیر + وا یرنه یاهراک هک مروآ
 ین اهتیل اعف زین امتیس رد و هراد نویزیولت و

 اسب هعومجم كي نونکا و تسا هتخاد
 هنهدیم شیامنوازا ار «لوا درم»و

 تیسحخ نویزیولک رد هایم زیورپ

 ۳و زا اهنیسردودن ارورپ اردس»

 اهدزا دمس» ملیف نرنکاو درک یرادربم رهب

 هتسا رارق ودراد شیامن هدامآار «هوشیم

 هک دزاب نویزرلت یارب یامزان لایرس

 ۰ دهاکیم وا یئامیسزاک زا ابلص

 یانیت فورحم نازالیف نایم

 گاه هعومجم بیرفنع تسا زارف هک ناربا
 *:هاوخطخ یور نویزپولت رد ار یدیدج

 ۳5 هحفصرد هینب

 اعیس هراتس -- ۱۱۳ هرابش

 دم



4 

 4 ِد

 و"

091 
 «كتسو» هماشبامن یلارصخ ریورپ

 هنحصرد ارجا یاریار « رشو» رثا

 هدامآ ینویزیولت طبضو اکنرمآ داربا
 اهتفلکش امن زین رواب هدنخ رف و دکس
 و هنحص نمه یار ار هژ ناز رثا

 درادنرمت تسدرد نوری وات رد طص

 یزاب یگرب شوهم شیاعمن ودره

2۱911 

 هورک تدشمدشاپ مه زا لابندب

 یفیردهک شبامن هاگراک رهش نارگنزاب

 هورگ ننا ناگدنامزاب دراد ها رمهب

 هدامآ هاگ راک ردا رجا یا رنا ر یناهحرط

 ان یسوادیعسار اهنآ نیلوا دننکس

 نسح روب یو بوترومهط یرگب زاب

 ۱ دراذگس | رجاهب

 هان

 رستاش داتسا «یعیفر یلع» []
 یگدنز یاسا رب ایر یاهرته هدکشاد

 هک هدون میظت ار یشبامن : رینک رها

 نیا .دنابیم رادمدهع ارنآ یلادرگر اک دوخ
 رد «ناوچ بوح ناسا» زادعب

 لاس :یعیفریلعزا .دوشيمارجا یولوم رالات

 یعیفر .میدید ار «نوگیتنآ» بوخراک شیپ
 هدافتسا یزاب یار یرشاتت نابوچشاد را

 دگسم

 «نیمارو» رتائت هراونشح

 قشاع یاههچب و رد یرایمهاب هک یاهراوشج
 . تسا هتف رگ اب رثائت

 «نیمارو یرنات یاههچبور []
 یرتاتت یمراوشج رذآ ۷ ات ۲

 هرا وشج رد .دنرادیماپرب !ر

 یررهنوناشاک , مقیرناتت یاههورگ
 .دنراذ تک رش زین

 یرته یاههورگ نیمارو زا
 اریسناهشیامن «رکسه» و «چجیپ»
 زسگنا ری هچون , دنروآیم هحص هب

 نویدع هراوشج نیایلاپ رب هکسا

 رب رکف , تساههچبورب دوخ ته

 «تاناکمامدعابهج ولاب مهلآ یرا رگ

 هدییلطیم یناوا رف تماهت نسفپاب
 منسع نا رتانت هب «یشع» هک

 تساهدرک یفالت ار تاناکما
 شیامن ۰ مق زا ریوکهورگ ۲7

 هس ار نین ریزع هتخو «ا راگ

 دروآیم هحص

 ب ۱۶ هحفص []

 یشیامنا رجایا رب « ناشاک []

 . هتفرگ رظن رد ار «ریک» ماب

 هب ار یشیامن , یررهخ 2
 رد ارجاهب «یلعیلع» ینادرگ راک

 دروآيم
 ؛ نیمارو «چیب» هورگ [2

 و هتشوسن هب «نوتسربف» شیامن
 هورگو «یردیحدحا» ینادرگ راک

 حتنب- «لوک» شیامت «رکشه»
 یلادرگ راک و هتشون هب سس مودو لوا
 رظنرد ارجا یارب ار یمق هللا تزع
 دنا هنف رگ

 رد هراوشج یراز گر ب ۹1ت

 عورع . .تسا ریبک شروک ,نثاس

 تسا رهظن زادعب میئو 6 زا شیامن
 الج , شیامل ماملا زا یپ و

 دو .دهاوخداقتا و ثحب

 اس هراتست ۱۱۳ هرامش

 یمن رک دمحا : زا
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 . قمعب . «یلادوک » یوسودرد
 ... یگ دنز

 یار « هتشون

 یدارربکا : یهتشون []

 ۲ جم * نویزیولتیارب ینادرگراک []
 ۶ یفدقآ « دیرف رهچوسم : نارکیزاب 0
 یا رحملیعمسا : دازتناریا شوبراد

 و تایب

 ! داهنشد وه راشا ( ۰ ۸ ,

 رقاتتس نویریولت» ؛ «ینآ هنزور» 0

 همان ریزا هتسذگ یهتفه بشهحمج هکد وب

 9 شخب .دمآررد شیامنب نویزیونن

 ات دهاوخبم یئبالاب

 و اهیئوگر پ یضعب زا ار دوخ
 دهد یصالخ اهراعش

 یسفرلیب هک دشوکیم «یدار»
 تیاعر شیاهمدآ لابقرد ار دوخ
 وا یرادبناج لک رد اما .دنک
 . تسا راکشآ « ناوجلس زا
 دسحم » ینویزیولت تخادرب
 « سکع » هب اهنت «فونب

 دوشیمدودحم هتشونزاینادرگر



 د رناشت یاههراوشج یرازگر ب اب
 زا یدادعت دزب و یراس , ناگ رگ ؛نادمه

 ءاتسورامه هلمج زا رثاتت ناراکردناتسد

 یماطتتاهلاترع و ناب ریصنیلع+ یراتسالج

 یاههورگ یرنه یاهتیلاعف ینابزرا یا رب

 دوش لایند رگا رتبوخ ودوب یبوح
 تسسل اطن ««ییآ هنزور» تفیفچ رد

 ار تویزیولت هعمج ره زادعب یاههمانرب
 یناب هب یدازیرم تسد ! تخاسریذپ لمحت

 یاهلایرس یاچب تسیلرتهب هکنیا نتگ و نآ
 و مييادپمار ناثآ فیکو مک هک یسراف
 رد هس نتشون ناثایگهدوهیب_یهرابرد
 یاهرنات ۰ تساهحفصس نیاو ام یهلصوح

 هکیلاهنآهزیوب ؟ ددرگ شخبینار پا ینویزیولن
 تینویزیولت رگ اتامت دسیرد .هبامن و رداظاجیلب
 رگاخامن ميرادنیقبهک «ینآ هن زور» نیمهلم

 نیا .تساهدماشوخ زیلار رتانتهب تیغریب

 لاحره رد ینویزیولت یاهرتاتت : داهنشیپ
 رطاخب تساچب یپ . تسین هحص رتات

 شیزگ ۰ رتانت زا لفاغ رگائامت ندادیتخآ

 هک دنابیاهنوگب اهرتاتت هنوگسیا یهلاراو

 هبهدنینات ددرگن روصحم روت دپوچراچ رد

 ...دیایب راچد اشامن لالع
 «یمیدق یاههتونزا «یبآیهنزور []

 تشذگز ا سپ هالاح . تسا «یدارربکا»

 ,هتشویزاب نیزا یئاههببج ۰ دنچ ینایلاس

 . تساهدرک اف اردوخ تاوارط ناچىه
 ۰ یتح اهیصحخ یربذپسل ,هللج را

 یاهفرحهک .- دان نارپاشویراد .-نوبایه
 رگائاعتو هنشونشودرب هاگش اهنا رکفتخور
 درسراک نینچمه .دونیم لسحت , ودره
 هتشون شزرا اب یهسنج تاملک یشبامت

 یضطاع و یکیزسف یاصف هک تل
 ناوضب اراهدروخربو ناکمو دزاسیمار

 نادیم زا , اضف هناگ ود نیا یهدنرات

 .دنکیم رب

 ود اب لسنود نایمدروخرب , شیامت
 ؛یئادچ نيا . تساهناگادج رکف زرط هویش
 ۰ دروآیم لصاحار یلیلدشن رپنیمع لادوگ
 و دناهداتسیا لادوگ نیایوسود رد اهمدآ

 یک انتثجو وحنب !رنانآ ناخدسب هلصاف

 تخانهزا هک هزادنا نآ دنکیمادج مه زا

 زاب رگیدکی فطاوع هب یسرتسدو هیحور
 شاهتشون یاهمدآ « یدار» دبنامیم
 بین ام شکمشک طخ . دسانشیم بوخهچ ار

 كي یگدنززا وا قیقد تخانشرب مه ناغا
 . تسا راوتسا . یلاهمدآ نینچ

 یناهنصخش هدندون «یلک یشرگن رد

 اهناتسرهسرد رتانت

 رد تاناکماینیک و یمک یسررن و فلتخم

 رک دلاقوف یاهناس رهش هب هامنابآ ۱4 خیرات

 نامز هک تسا حصوت هبمژال . .دندرک رس

 ۲۸ ۱ت۲۱ زا اههراوشج نیا یرازگ رب

 . .دشابسم هامرذآ

 هدنیامن هک هنشاداو رگیدکباب هلباقس د ار

 دن وافتمیعامتجا تارکفت و اهراتفر. اهیس

 - دیرف رهچوم - «یرازاب ریپ»
 لوپابار یساسحا هنوگ ره هک تسیاهیک ون
 دراد لابخهک اجنآ ات دنکیم ریفت و رسعت

 شنوخ لوتب یتیمز هکت لباقمردار شرتخد
 رسهوش یاهوقل یدرمریپ هب یقالتاب همین
 ماعتابینزوسكيزا -رخفرذآ . شز .دهد
 رهوشتس دنبیاپ یرسه هکار یلاهتمرح
 زا ودراذگیم شیامنهب دنکبم تیاعر یراد

 و رتخدان یراوخمغ ظاحلب « رگید یون
 هشلا هک دزیخیمرب رهوئاب هللاقمهب شرسپ

 راکفاا يها رمههب ماجرف رد زین زبتس نیا
 یصاع : هناوناخ رتخد . دیارگیم رهوث
 ۰ هداوناخیاهتسنتکش] رمرد تسیملهبناج

 ابن ملعف - ییارحم لیعتسا - شونا و
 تخاوتکب نارذگ ومه هک تسیاهنیشیپ
 زح .دنکشيم مه رد ارمداوناخ نیا یگدنز

 رسسخآ هب تسیرکفشور « نویامه ,اهننا
 ودیق هنوگره هک هتسگاجلمه زاو هدیسر

 اب . هداوناخ رپ .دنکیع هلعخت ار یدن

 زاسپ درادردپ هب تسث هک یئابربد یگنتلد

 ردسپ شب هک ناوارف یلاهتیمورحم
 . دراد یرگنا ریودصت یتشگز اب تسوا

 هار دس هک یرالاسردپ نآ ییرگنا ریو

 . تساهدا وئاخ هزات لسن یتخشوخ

 و تفلک « یلصا یاهبدآ راوح رد
 شاهنانز تیصاخهنان تفلک هک دنکلبیم رک و ت
 هدرپمرس رک و و تسارتخدو متاخ رادفرط
 تساقآ

 « اهبدآ نیا ندروآمهدرگ زا یدار
 یمامت ودهدیم فاکشاریگ.دنز كيزا یعطتم
 المرب تسیگددنز نیا زادنا هلصافهک اراهدرد
 دیک است رد « یدار راکداریا . دزاسیم

 .تساهنصخت یوخ و قلخیگنوگچ رب رایسب
 یفرعم یا ربهک یررکم رد ررگم تاحیضوت

 لیصقت و لولعرب ناچ دروآیمرثا یاهمدآ
 اب - رگاامت كرد ه یدار یلوگ هک تسا

 ملقتردق هیاب درادن نامبا - هتشولهدنناوخ

 یمرابردرا رکتهب : میهدب یاهنومن .دوخ
 دبآیم یلاح هناتن «یرا زاب ریپ »یتس ریل وب

 هب ار هتشو یشامس تا رظ ؛ نیمه هک

 ۳: هحنص ردهیقب

 ۰۰۰ ذورما رتات ناراک دنا تسداپ وگتف۴

 شوب رادزا
 داژننا ربا

 : اب یثوگ و تفگ

 شون زاد

 ۳ ۶ تلنه رف
 : یاه همانشامن نادرگر اک

 شحوغاب یا رجام #
 ... تسا مدآ « مدآ ۶

 وهدنا رذگ ار رتاثت هدکشناد تساهتدم

 هدش لابقتسا یمرگب و شزرااب یاهراک
 تدحشیپ» :«شحو غابیا رجام"هشاد مک

 شراسک نرضخآ و ه«امرهل» , «گنک

 ینادرگ راک ر انک رد كنه ف«تسامدآ ؛ مدآ»

 اب یراکمه رد و دنکنس زین یرگیزاب هاگ

 «دراد تسود ار شواک تخس هک ینیدیموا

 و تسا قیقد باختنا ماگنهب ؛ تسا یدج
 تاب رد همه نیاهک هعلاطبرپب شراک رد

 دناهسیاشوهدنزرا یصیاصخ هدننادرگ یوربت
 ۰ مسرپیم سپ

 داجیا نامنصق هک اسآزا []

 ناوتمم «ناشیرابو تسا روتامآ یاههورگ اپ
 هنوگچ ار ناونع نیاهبرجتاب ینادرگراک

 ۲ یکیمریش

 یصحشمو قیفد ریست ناونع نیا
 لاس۱۱ یلع و تسا ییاستکا یناوع .هرادن

 ها

 و نادرگ راک ره یا رب هک ماهتفاب رد راک

 راک هبامتسد نیرتیساسا تاکننبا رگیزاب

 «یعامتجاویدرف روعخ لواهلهو رد .تسا
 تادرگ راک باختنا لماش دوخ هک هقیلس مود

 تسن تسوا تیساصب و هنیف] ءرق ون تسا
 هک میسریم اب رجت هب مه موس و باختنا هب
 یکسکن و یف یاهتراهمو راک ردیگتخب نامه

 لسکسهک لماعاس نیاهب هجوتاب تسا راک
 اههاید هب تسن صخش هتفر هر دن رگیدکی
 یناو ودوشیم رتقبقد و ساسح اههدینش و
 رد ار یناگمهو یهورگ سحكب دنا وتبهک
 دهدب نامزاسدوخ لکش(ناسآهن) نیرتهداس
 ینعمنآ هب هن نیا هتلاو هتسوب هگ رج نیاهب

 ءارزاغآ نا هکلب هاب نایاب راک هک تسا

 . تسا
 رگاثامت اب هطاار رد ام رتاثت 0

 کف هچ تسث قفوم امنیس هک نانچنآ
 ؟ ینکیم

 سلج تهح رد امنیس هکنیا رد -

 تر

 تلعو تین یکش دزاد یرتشیب دود رگاامت

 لا ٩ هب تب هزورمااعا شور رس نآ

 رونه رگاومیراد یرتشیب رگانامت شیپ
 طوبرم ًاقیقذ تسینامنیس لثع رگائاعتلابقتسا

 رصاح لاح رد هکارچ رتالت دوخ هب دوشیم

 مرگ ساپ هک میراد یعونم یاهرتاثت ام
 یاههبسمز هعاشا یا رب اشوک اب ,دناهدسک

 مدرم زا رودو نردم یلیحاب و یگنهرف
 مولعم هک ینویزیولت رتاثت شراک رد و
 توپزیولن اب و تسانوبربولن رد رتاث بید
 دوختسرد یاج رد بلغا هکاهنبا رتالت رد
 یعقاو هطبار داجیا هب رداف دناهتف رگن رارق

 رگاتامتكخ نودب و دوب دنهاوخن رگاخامتاب

 . دکیم سح هناگنب رتائت اب ار دوخ زین

 هک هچنآ زا رنیدچ رتاثت تسا رارق رگا
 هک هطوبرم یاهنامزاس ادنبادوخ حرطم ته

 هدرمرد رثات میمعت رد یمهیو ساح شغت
 یاهناسر و تاعوبطم نینچمه و دنراد

 دوحودن ریگب یدجار رتائتهک دیاب یهورگ
 .ادففهلتسم رگا هک ارچ دنوخ هنفرگ ی دچ زین

 یتایز تواقت شندوبنوددوبسپتسا یمرگرس
 تسد .تسین رگاغاعت هانگنیاو دنرادن مهاب

 .  دوخب یلآمهدرگاب هک رتهب هچ ناراکر دنا
 هعناجاب شیگسباوو نآ _ترورص + رتانت

 رما نیا هب ارمنرم ناوتیم هنوگن با دن زادرپپ
 اهنآدش دبدشت یگدنر رج یزیج رتات هک
  هدیابام رثات . تخاس دمقالع و فقاو تسن

 هک | رچ دشاب امناکمو تامز زا یباتزاب هک

 یلورردور هلعقن رد رثاتت عا وناهمه

 هک ی لار با ریغ یاهشبامن یارجاو دنکر تنم
 هام زازود یتیعقومو ناکمو نامز صاخ
 ۱ رگاتامئاد ام یکیدزن هاررد یماگ هچ
 ۱ , هزادیم

  تیوخ رتهکار ضقات نیا [0

 اد یناربا ریغ یاههدنیون یاهراک
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 یاسررد هبر جت لاس تسید هب كابدزت

 هناونشپو یمدرم و یتراجت یاهسلیف نتخاس

 و یگدسیوت و
 یهطسرد ار یطاف ماطت «یناعوطتامدخ

 راملیفب ناوس یتاعفوت هک دهدیم را رق

 یرعاش لاس جب و تسیب

 میشاد هتناد وا رز

 یاهدوسووا یاهیلیف رتکابوخ شورف

 فیهت یاسیکب رنگهرنیازاهکار یراترس

 هلالع ناوتیمن ههدرک ریزا رس شناگد ننک
 رد هچنآ یمطاف مال هک داد را رق نی

 ۱ هدر ورهتشاد هتچ
 یاهشوگ «ساصق» ملیفاب_.یملطاف مان

 هب ار شطلستو ار دوخ یزاسلیف ناوت ر
 یاهعلیف رد ارچ یلو داد نان « نسناریم

 لاورنادب ودرکن لمع لاونم نادب شرگید
 1 تسا هتق رب

 ار وا یهتخاس نیرخآ «زار» ملیف
 یاهیلف لاور زارود نادنچه ۰ ميسیديم

 ,اهنآ یاوس یزیچ لاح نیع رد و شرگید
 یامه رد هک هداس تخادرپ ناعهاب ملیف و

 ودبابیم همادا دروخیم مثچب یتطافیاهراک

 -یمشیب دوخ حوا یوسناساد هکناچه
 تکرح زین نآ تخادرپو ملیف نحل دور

 ویسطاف یاهراک یهه رد هچنآ .دنکی م

 ییزابدروخیم مشچب « زا ر»ملیف رد صوصخب

 تیعقا و هب الکار ملیف هک تسا ناگنیپرهیاه

 دنکیمساسحا رتمک تدسین و هانکیع كيدزب

 هتحاش نادمره و همش ملیف یاثاب

 دنکس «یزاب» ار یلاتساد دنراد یاهلغ

 ناگشیپنهیاهوگننک یادا رد هژیوب مانی
 یرایسلا ورابیلکبهک تسا سوصع رتشیب

 ...دراد توافت رگید یاهعلیف زا

 یمطافماظن دوخ یهتنونهک ملیف ناتساد

 رادروخربیمدرم و رکب یمژوس كي زا تسا
 اهتت نآ قافتاهک تسا یاهعقاو . تسا

 .تساام زورما یاهماج هب التبم هکلب نکمم

 بیمخسار یهزع اب هک تسا یئز تشذگر س
 دوخ یگدنز و سوما . تفارخ زا دهاوخ

 یواعب یلک رول ملیفو ...دنکیمودنک عافد
 . تسا یوتحم نیا

 < زار » شاهزات راک هرابرد یعمطاف

 بلجیارب تسایلپ « ملیف نیاهک تسا دقتعم
 یاهدبنجزارودب یعلیف یوب مدرم تباصر
 رگااعمتهک یملیفلاح نیع رد و لاذتبا
 .درادیمهگن یار نلاسرد !ر

 دراین ار نا ربا یلعف یاس یشاف

 ندوباراد نیع رد هک .دنادیم یلاهملیف

 هلصاف مدرم زا یزاسلیف راک تشب یاههنج

 . دنفاعقاو تیرنکا لوق دروم و هتشادن
 یاهتیلاعف همانراک هب یهاگن رگا
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 ...ینا ربا هقباساب زاسملیفكي هرابرد

  هکنیا زا لبق نم : یمطافماظن

 ارمدوخ شال مامت و متسه
 نتشادهکن یضار فورصم

 ...منکی یه اهنآ
 میهاوخیب «هتکن نیاهب , ميکفاي یا

 بلجفرص اردوخ شالت ماعت یمطاف هک درب
 هکیروطنامه نآ لصاح ومدومنمدرم تباصر

 بشورف هک تسایلاهیلیف « تفرراثاالابرد
 ار یاهظحالم لباقو بوخ یاه
 , تل هتهاذگ

 رس تکی

 روجمرب ؛ یمطاف هفالع دروم یاس

 تلاحكي ردار هدنب هک دنزبم رود یلئاسع

 رارف ملیف ناناع رهق اب شوداخودو یفلاع

 . ده اسم

 نیا دبآیم نایسد اجنیا رد هکیاهلئم

 زا شیاهبلیف رثکا رد یمطاف ارچ هک تسا

 كمک :بوبحم و ساشرس نارگیزاب دوجو
 ؛یعیطعكم ؛«صاصق» ردهکنانچمه.نریگی م

 ملیف هسع یاهلر شوگوگ و یئانب یروب
 « «ترسح» رد اپ و دنتشاد هدهعرب ار

 ردیتح و وتسرب و هدیپ « یدرونامیاكب

 ۰ یسادنا ریش ,دیعع نعهب هک زار ملیف

 یمطاف . ته یزابه وتسرپ و

 تلاح هب طقفو طقف رما نیاهک دیوگ ی م

 و دوشیم طوبرم وا یاهبلیف یاهزاسرب
 یرتهب وحن هب , هدربما ناگشیپرنه هکنیا

 دناهد وپیمطاف رطن دروم یاهلر یافباهب رداف

 اب یراکمه درومرد « یمطاف همهنیااب و

 دوح رد یصوصخب دهعت , فورعم نا رگیزاب

 . یریم

 ,دیوگیم شدوخ هکیرولتبودنک یمن ساسحا
 دارگیزاب نیرتمانمگاب دتفایب شیاب رگا
 ۷ ! درک دهاوخ راک زین

 ۱ یالولیاهقباس یمطاف ماظن لاح رهی
 ۱ تساهلاس و دراد لابندب یزاملیفراک رد ار
 اجبا رد . تسا هتخودنا هبرجت راکنیا رد

 ۱ ومیرادن اروا یاهراکدر ای و دیئا دصق
 ۱ داجبا رد یمطاف هک ميلوگیم ردتنیمه
 ۳ الت شیاهملیف قیرط زا- مدرماب هطبار
  یگدنززا ماهلااب دراد یه یمطاف .دنکیه
 ۱9 ۰ مدرم تملخ رد دشاب یرگامنیس « مدرم

 ۱ ساوسو شیاهملیف یاهناتسادباختنا رد یمطاف
  یهنرص لئاسم زاهک دهدیم حرخب یدابز

 3 روم لوا هلهو رد هچنآ اریز ,دوشن رود
 ۳" یانبریز هک تسایئاهملیف هئارا . تسوارظن

 ۱ .اایتا مترم یگدنز یانبمرب « اهنآ یلصا
 ۱ . دشاب

 ۱ لرگاهتیس لیخ نایم رد نونکاو
 ۱ رملیف كي ناونعب یمطاف مان ۰ یناریا

 ۱ یمن هضرعامنیس نیاهب یشورفرپ راتآ
  درهاهژورتیا یمطاف .دشابیم حرظطم تسا
  کاهزات ملیف نتخاس . «زار» ملیفنا رکااب
 فای یانبم مهزاب هک تساهدوبن زاغآار
 امدرم یعقاو و هرمزور یگدنز روحم رب
 . دنزیم رود
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 و ویدار نز ناگدنیوگ نایم رد
 شارادفرط ار شهوژیرذآ مناخ ,نوبریولت

 هک دناهداد بقل فیرح نفایه یمدنوگ
 یتنه ود رد ندوب فیرح نف همهنیا
 مانب هععج حبص همانرب رد هک هتشذگ

 رتخب «دشیم شخپ هامشاب هعمج حبص»

 , میدش هجوم

 ناراکبه وناراکر دناتسد رایکیلوتب

 ,دیوگیم رابخا مه ؛ مناخنیا « شهوژپردآ
 رد مه « دنکیم تکرش اهلگ همانرب رد مه
 مه . دکیم یگدنیوگ یبهنم یاههمان رب

 دنکی م ارچا ار ویدار یحیرفت یاههمانرب

 تاقوا یهاگ ؛شیاهتیلاعف ریاس رانکر دهو

 ودوتیم لرگو ش «سلاجم و لفاحم رد زین
 رسو دنک ی متوعد هنحص هب ار ناگدنناوخ

 ! دراذگی ماهتآ رسب

 ودقباس اب ناگدنیوگ زا شهوژپ رذآ
 نویزیولتر دهاگهگ هک ت سا ویدار یهتشک راک

 یناهلاس رد « هدنیوگ نیا.دوشیم رهاط زین
 حورشم هدنیوگ هزور همه ؛ رود نادنچ هن

 ...دوب رهطظ زادعب ۸ و ۲ تاعاس رد رابخا

 ۳۳و رم

 هک دیاش و لبق یاهژور و اهزورپا
 نارگیزابنیرتبوبحم زا ۰ زین هدنیآ یاهزور
 تایحدیق رد هک امضیس ملاع ناراکشزرو و
 تیفورعم و ترهلهپ یسک زونه + دنتسین
 دهاوضخن هک تسادیپو هداتفیل یلسورپ
 . دیسر

 زاب هتاراک هثیپرنه نیا یاهرتسوپ
 مقر نیرتشیب ناهچ رسارس رد مه ژوته
 یبانک درذگیم هک زهرره و دراد ارشورف
 یاهروشکر دوا کرم و یگدنز فارطا رد
 عرسارد ودوشیم رشتنم یلاکیرمآ و یئاپورا
 ۱ دیاپیم تسد یاهداعلاقوف شورفهب تقو

 اهتدم يلسورب نوگافوگ یاهسکع

 یاهرلبات و تالجم دلج یور شحبتنیز

 هک ءاگ ره . تسه و دوب فلتخم تایرثن طسو

 ,هدش پاچ یئاج رد رگیزاب نيا زا یکع
 رهبو دناهتفاتش شیناجپ همیسارسشنادنمقالع

 قاتارد و هدرک یرادیرخ ارنآ هدوب یتمیق
 هلاح ره .دناهدزک بصن راک ٌلحم 1
 تسناوتیلسو رب طقف ۰ دیقهنیدرمیجزا دعب
 دوضخ یو + ار یئایندرظن دوخ گر ماب

 ۱..دنک بلج

۳ 

 شخپ زا هنفع ود هکنيا اب مه ون

 نیفدت 9 مانپ كگسچ لایرس یاهجق زا یکی
 . هرنکیم حلاح زریرق هتخاس «دنموربآ
 و تسا یلاجم و لفاحم تحپ عوضوم زاب
 هک ییزریپ ناتخرد یزاب فارطا رد روته
 نا ار دوخ یبوحب كکنچ تق نیا رب

 زودناد رگ راک
 رضعج » رتائت نادنقالع یهتفگ هب

 ندروآ هنحعب رطاخ هس اربخا «یلاو

 بحرطم؛ یرلل دمحم هتشون تکاس همانشیامت

 یلاو رفعج . تساهدوبرثالتآ نادرگر اکن یرت
 اهیرتاتت زا هنبلاک توکس اهتدع زا سپ
 یرتاسش نوزس رد , تسیل پیجع
 دوسخ تیلاعف رویرهش ۲۵ رالات رد لاسا
 یارسچجارب ؛ بشره و هدرک زک رم تمار
 هشوگر د دبالو تشاد تراظنتکاس همانشبامن

 هسب ندرک هراثا لوغثشم ,هنحم راکو

 !هدوباهتآ راک زا نتفرگ داربا و ناگشیبرته
 هکنازا « یلاو رنج نادمقالع

 تسد لاح رهب ناشهقالع دروم نادرگ راک

 هکیلاح رد « دنلاحشوخ هدزیراک هب

 رسطاخب مه نادنقل نیازا یهورگ
 رفعجزا ۰ تکاس همانشنامن نتم ندوبن مکحم

 نیا هنیوگیم یاهدع . دوشیم تبحص داد

 هدوبیمیدق و یاهفرح هثیپ رنع

 رگیزابالسا وا هکدندقنعم زین یخرب و تسا
 هتحصرب راب نیلوا یارب و هدوبن یاهفرح

 هتناوتیقافتا روطب و هدش رهاط نویزیولت

 رهب . دیایبرپ هلوحم شقن یارجا هدهع زا
 یاهفرح زگیزاب ۰ نژریب نیا هچ ۰ تروس

 و داد هثارا یسیوخ یژاب , روتامآ اي دشاب

 قفومانلایرسشخپ خیراتردراب نیلوا یارب

 دوخ بااجب ار اهیلیح رظن تناوت كکنچ
 ..دزیگن اییربار نارگ اشامتنیتخن ودنک بلح

 و

 هورگ راهچ هدش رارق مهزاب هکنیا لنع
 هتفه ود هک دنزاب «وش» نویزیولت یارب
 اههورگ زا یکی زا ار اههرجنپ یوش لبق
 یاهوئزا رته شی ورک هک میدرک اتامت

 لر كل

 یرخف تکاس همانشبامن رد . دنراد هلگی لا و

 یلع دسحع ؛ نایرصن یلع , شوروخ

 و نازودصهالک ۰ ابرآ شوبراد .زروانک
 دن

 + هام رصهرد تسا رارق ابوگ . دوب رگید
 هراشفا بیرق زیورپ ۰ یگیبناوریش ناردا رب
 یارسب یشاباهایخنسح و دازخرف نودیرف
 هتنهرد . دنزاب وخ كي مادکر ه نویزیولت

 ار شاهعانرب زین راشفاپیرقریورپ هتخذگ
 هه نیارد سادیپ هک روطسبا و درک طب
 هتبلا هک تشاد میهاوخ ار دازخرف یوث
 هعیاندح ردو هدشن دیلات اهربخ نیا زونه

 تویزیولتمودیهمان ربیا رب ,تسا هدنام یقاب
 همان ریزجب تسا رارق هکنبا لثم زیل
 ون زین یرهطم ربع دیمح , «گیراگنر»

 یاهزاتربخ دروع نا رد مه زونه هک دزاس

 ...درادتحصدحهچ ات مينادسن و مياهدبنشن

 رم تدنب هک یاهنارت اهتت اهزورنیا

 یفیمع رتاو هدرک لک ناتسود هنارت نایم

 راکش هنارق + تسا هتشاذگ ناکدنونش یور
 یورار هنارت نیا یبا . تسا یبا یادس اپ
 نانراکمح راغس . م یهتخاب كدصاق ملیف

 یاههحس اب یبسیرغ زرطب هک تسا هدناوخ

 ار هدنیب و دراد یگنهاىه و بسات ملیف
 . دهدیم ناکت

 هدازیعامشنح .«راکش کنهآهدنزاس

 یبا. تسا ینارهت روصنم نآ یارس هنارت و
 لیقلاسدنچ ار بط هنارت راب نیلوا یارب

 یاههتخاس زا مه زاب هک وهایه ملیف یور
 نیمود یارب ككنيا و هدناوخ تسا رافم ..م
 . تسا هدناوخ وا ملیف یارب یاهنارت راپ

 کگنحآ نتخام زا لبق هداژیعامش نسح

 شوک وکیاربیندینشوبلاج یگنهآ ,راکش
 روسسمهارنآ مت هک «قولخم» مابپ هتخاس
 .«تسا هتفگ ینا رهت

۳ 



 ملبف نب

 | بیجب مزسگن اسج اعن نه

 ملسکكاب نیمه و تخیگت

 رام :«روبل اش  یتییویجم ثع

 لاتساد نام رهف(«تسب و ر ویلا » ی تسل

 نآز و دینخناج نکند ح ی

 تفرگ رارف نارگامنیس یهجون دروم سب

 ویساهب یاهملص رگب
 هتشف وم تعاب هک ۳ لا والاک

 اش یو رتنیب هچ

 یاربنونکا ,:اهزورنآ لاس لفط

 نام اما تسا هدش یدیشر ناوج شدوخ

 بوسحم صاخ یتیعفوم هک یرایس

 تیعقوم؛ دنتفاب رگید یطبارخ نوچو دندوب

 دشننینچ رتسل رام هدنداد تسدزا ار دوخ

 شلاسو نسروخا رفرد یناهشتت یو هب كباو

 هدا رهات»ملسف ردهکن اجسه

 روسلا ملیف نوچش

 هنس داهشب

 من نیاک هادگ و

 تویلاو ناکز عیچ ؛ نیک لکیاع ال
 دلگ

۳ 
 هنادرم ثلنم كب ناذک رتشه ملیف رد

 هب عمجت ناوع هب هک دناهداد

 روهظو راتسا ریو وام نت یهرچ+
 ار نیک ل کیام .دشاب یندید هاناوتیم اس

 تسلادیلامنیس نآهب_هتسبا ویلبالدهبنا وتيمن

 اربز .دناهتساخرب نآ زا ناک و دلگ 4
 7 رگید ود نآ زا یو یهقباس لو

 دنچردک دنتسه یشبنچ هب هتسا واهنآ اینا

 تساتدش هدهاشم اعسس 9 ریحا اس

 دشت ارد نآ را یچو درک هرهچ هک هو دنراد تکر خ تیاولوراک ودبوب نفتسا . رس چرب ۱ 1 17 ار «شع  سگ افد راودا ؛ زگنیمهدیوید ملیف نیا رد اب .دلگ توملا
 و زن دتسب هسا ار# موس تیر و ار ما یوراس

 شوک اسا یمرهچ رگید ماجنا نوتسول ی رثآ یراد سملیف ۱
 داد ناشنار شایل ۳
 هب«ددناوخ ردپ» اب زین ناک رعیج س

 ه.کنماس رخآ لبقام ملیف ونسر ترهت

 ۱۳۳ بس

 ۶ تلمدش هتخاس - نیاوتلرام یهش و
 زا یسکن یارجا رادمنهع ملیف نیارد رام

 . تساملیف مهب یاهنس

 هدرنایاب هب كنبا ا!دگو هدا زهاش

 دلوت نشج اب نامزمه ملیف نایاب و تس

 وتچاماوت هکدوب رتسللرام یگلا هوم
 ت ها رت

 هرتسلك رام یگلاس هدچیهدل ن نشج رد

 تکرت یو رخآ ملیف نادمرته یهیلک

 ,دتساخرب ییوکیاپهب وا هارمههب و .اتناد
 رلقدراچیر پچ هب تسارزا ؛ سکع رد

 ترا ؛ رتملدلراس .(ملیف نادرگر اک

 رد هک دینیبیمار دیررویلاون ءانگر وب
 اوک و دناهداتبا كرام دلوت كيک رانک

 شرس هب یگلاس هدچیه یاوه نیاگ رب
 یاوهو لاح ناىه رد مه دیررویلاو هد
 ! تسا شایگشیمه

 لاتکندرگنینچمهو «هدیزگر ب لتاق» مانب
 دو دش هداد شیامن نارهترد | ریخا هک
 .درک روآ مان

 علیف هرابرد هدیدب ناوتیمن هچرگ

 دوی هب رتثاو و یره) هس نیا رخآ
 پتآ ثدمآدرگ امادرک تواضق (دنوریم

 هلیف كب هدنهددیون دناوتيم مهرانک رد

 *لتبارگرام» ار ملیف نيا .دشاب یئدید
 داباد ءاهنآ زجب و تسا هدرک ینادرگ راک

 ردنراونآ یلسلو كانین راد زلراچ ؛ نونیک

 .دنراد تک ر ش ملیف

 نسفاک تربارو موربابناج اروبراس
 3 اوک و لزثا اربآ یرادربملیف , دناهتشون
 ۶ تیلودناد شناگدننک هبهت و هدادماجنا
 . دته یتیگی ره



 ۲۰۰۰ لاسرد ك رمهقباسم : ملیفیسامح رگیزاب اب یئانشآ

 > ۱ ناوج یلماعهچ هم ب بن 2م
 یا هدخاس ی نیسچ اپ ب چیه ی اح* ره ,

 هم 1 

۳ ۹ 
 ۹ ِ ول سو رپ وک ی ثم میج

 بیلکل اهیندیش ون و
۳ 

 ۹ ی نو رب > ناه

 هبندرسب یپ یارب دوبیپهبهرجت نیا . متف ۰
 ت ح یهجوتم لرتنم ر " هن وگچهک تفیفح, اهک ان هک دوبن مر هچ یتس

 ح هتسا متف  یسع الات هب ۰ روح رخ  > . ش

  ٍپ و احع هب سر 9 ی ۰ رس ایست

 ۹ ۷۳ ۹ ۴ " م ؛::تهج :نب یم ار ژیچ همهرکف وا مقا

 » یهعقاو هتیل هدرک لبج هباتم ما  وش یدنمتردق روتکآ یزور هکنيا زج
 3 سس سویی ت تن ن تیدوخنو ۹ 5 ۳ ثلب هن دوب رادعه ۶ مش وراد چیع ک نهاک ث

 یدید دنا جن ات ن اک دی وب دت و دنکیمن تب یامد ام همج احکی اکیرما اع كي ۳ اهگ کف رگم ادح یا
 ۱ 2 8 ی 9 2 ی ِز 

 ناس سوت هبو سید .دنکیهدهع دنیبیم دوخیهدنیا ر ءهم لاحب تسایمد" ماود ریس تساهدرک یراک ره شایک دن

 ۳۴ هحنص رد هیفب نسنرتتسد !یننعل یاهوزاد نآ هب رکره ه(.كلاپ:دینوگیم یزیچ هچ هب ام منا ماق

 ... تشذگ رد نیاگناژ ساسا رد ین ون رد ولت لام رس تان

 شب ومدیپس لوغ . هسنا رف یامنیس| دوشیبمهتخاس وکیپ رسف و رعمملیف

 دادتسدزاار «وکیپرس» تیصخت هب ونیچاپلآ یاجب ینرب دیوید راب نیا
 ! دشخبیم ناح

 : دراسب ار ملیف تساوخیم هک یعبرط رد لآ

  هرابارد وا « تفرگ ددم لماک يزیرغزا

 | و درک هعجارم بانک لصا هب «دوب ریظنیب
 درسک رکق الماک نآ یزیرحرط یمرابرد
 ۱ ثب هزورما فورعم یاهملیف یزاسرابود
 : دراد یدابز نارادفرط و تسا دم روج

 یصوع جوزو شم : لایرسود لثم
 ملف نیا هک ییهیاقم زا یبوخب نادرگر اک
 | هاگآتشاد دهاوخ لاییدب تمولیندسملیفات

 هک تسین یدابز نامز تدم [3

 یهلیفرد «وکیپرس» ون

 هدن عراف تبع ول ین .ایس یهتحا مان نیمه

 رانا هک «ینریب دیوبد» كنيا . تس

 ؛ دونب هیمر نیارد یقفوم رگیراب دوریم

 ینویریولت لایرس كي ردشن نیایاهبایا رب

 ۰ تاتثادگ ویچاپلآ یاپ اج

 گقن یامیا زا

 دب وید »

 ارلآ یزاب سم رد تسا .دقتعب «ینرسن ۱

 نیحتهداعلاقوف ملیف نیا ینامنیسم یهخن
 تسا كسب رد تیصخش نیا یارجا اما . مدرک

 رتلکشمپتارم هب ینویزبولتعطتبال یهمانرب
 رد . تسامنیس گر زب یهدرپ یورب نآ را

 اتبخ «وکیپرس» ینویزیولن یهخن دروم
 ...دینک قارغا دیناوتیم یاهزادناان

 راک ثب ناوتع هب ملیف نیازا دیوید

 رسگید اب هسیاتم رد هنادسوربآ و فیرخ
 دیوگیمو ,دنک ی مدای نویزیولت یسیلپ راثآ
 « رتیلاک تربار» ملیف نادرگر اک ومدسیوت

 لا- حنپ راهچ . هعومجم نیا نتخاس
 | هدنک هتسخ نياو : دیماجنا دهاوح لوطب
 رارف یا رب ینریب دیوید ؛ نیارتاب ؛ تسا

 یرتوعوسعو رتهزات یاههار « تلاک نیازا

 هاوخانهاوخ لایرس نیااب وا . تساهدیشیدنا
 د رطزا و : دروآ .دهاوخ تسار همزال معت

 رس دوخ یراک تمالس ظفح یارب رگید

 سا لئاق يدابز تمها

 یرمدیپسدرم , تفر مه نیاگ داژ [7

 ناگ رزس رگبد لابندهب زین هنارف یامس

 « بیلرت نیدپ ودتک ملاخرد باقن ء امنیس
 دادفک زا ار شباهلوغ زا رگید یکیامنیس

 هب بقلع «ژروکنوم ییسکلآ ناّر»

 ابدهب سراپ رد ۱۵۰6 لاس رد نیاگ ناز

 یسدره یاهرتهرد زین شردامو ردپ .دمآ

 !رنارد یکدوک زا مه واودنتشاد یتسد
 رد وب وا رنه نیلوا زاوآو صقر , دانفا

 یرسخآ ات هکدوب هسنارف یامنیس نادرم
 .دیشکت یرگبزاب زا تسد مه ,شایگد نزلاس

 وا رمخادایلاس یاهملسفن رتروهشم زا

 لس ۰ اهیایسساسد , نایاونیب نا وتيم

 سلتملاس شنرخآ و رهشرد درمود ,نشخ

 ناسگ سن نیاگ ناز .دربماد ار وربژناژ زا

 شروشک ی امنیس نارگبزاب نیرتهبخل زایکب

 شب ادهلیف تیقف ود «دشنک نمضت شان و دوب

 هک هنرم نآ ردیرنهو هیاپنادب یتیبوبحم
 یاس یاهلاس نیلواردویگلان ۳۱ رد سی هد رتسگ یساسحا اب یدنمرته اروا راوترناژ

 زاسلیف راولرناژ یاههتخاسزاملیفساب قطعا

 ,دش دراوامنیسهب « هسنارف كرزب

 یامنیس لوا ناوجوا , اهلا نآ رد
 ی هام وا هک ثانج نامز رد ودون هننا رف

 + تنگ زاب ماگنهاب ,دنارنگ اکیرمآ رد ار

 دوبنشاهدنیب ز « كيتتامر یاهشقن نآ رگید

 یسط رد : دنمرنه یومدپپس درم

 نی رت ربنعم زا یکی ۰ شیرگبزاب زارد لایلاس

 تسا هدرک فسو قسع و

 هل داد حر یلاح رد نناگناز گرم

 ۷۳ س رد , یرامس هنله كي زا سپ وا

 ,دادن شنابا

 او رعمزا یکیردا ر نیاگناژ , یکع

 .دهديم تاک (ناپاوئی) شیاهلش

 اس سس - ۱۰ هحفص امتس هراتس - ۱۱۳ هرابش

۳. ۳ "7 

 گرم هک هوخ میدقت وا هب هرون ودنوب زل»
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  زن یو ۳ ات یا

 . اش دوسرارق .درک ميلستداچ , یگلان
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۱ 



 نیرتمک وهنیاس اهلاساب یرگیزاب 8

 نا رسا یاهسیساب یعیطح كانمرصان . شرهل
 اسم نیا راک رد و دشدلوتم ایم رف
 یشییزینامنیس زا هک یدنر . تفاپ دخر
 رد نآ زا رتولج ماگ .دنچ كپا و تفرگ
 ...دزاتبم تییوجم و ترهت و یلافوکن جوا

 پست نانیرفآشقن نیرنهب زا یناعر
 رد 4 .دوب یرگیتنمشاد و «یلهاج»
 و مدرم يادنیسزا یلادن.دوخ هک ۰ لاذتبا
 حیرت نکیل .دوب لیساو يموب یمدرع
 و شقن نآامنپس نیا ؛ تعرسپ هک دیاش و
 (!)هراویرنه يجرم و جره ردا رشيا وتحم
 رصان رگیدهک ,دش نانچ و دناثک سیصح هب
 اب یبلاق شیرفآ یاراپار یعیطم ثلم
 هک دخ نیاودون نیرپد یاههعیصخ نامه
 هباریمدرم و یلهاج یاهشت یاطع یو
 هراولهاج یاههدیسر نارودبءزات نآ یاقل
 نادپم.ربح» ینیشنبقع كي رد و دیشخب
 بوخ هچ و تشاذگ یلاخ اهلدپ یارب ار
 ۱ درک

 مه دیاخ هک یبیخار يعيطم ثلد رصان
 صاخ تلاح نآ و دناهدرمشرب «دشاپ پیخ
 رهو لام ره رد هک یتلاح . تا هورنا»
 هک ارچ و تسا رگیزابنیا هارمهب هل

 ردشوربا رگا و تسا رصان . رصا .دشان
 یصاخ متیر و دوریمالایذدز فرح ماگنه
 و تسوادوح یوربا «دهدیم شاهرهچ «
 دو شاهناچ یکی .دشاب نینچ هک دپاپ
 دونسهایتک شایسیاههرب یکب . .دنفایم

 . دوریم الاب شیاهوربا زا یکی مه نياو
 هاوضلدو بوبحع هشیپرنهوا ۰ ریدقت رهب
 اب پجن یاهنیس ناراتساوخو اههدا وناخ
 .تسا فرش و فیجن ینانبرقآ شقن

 انیسزا ؛ قافتااپ دمع هب یئدح هاتوک
 ناگدمآ رگید تسدب ار یوگ و تفرگ هرانک

 ...نونک اتهاگ ربدزا

 دندم آ نارگد د.دمآ اهنیل واد و

 رپودمآ وا هکیلاحرد دنتفرو

 |...دنام یقاب .بوبحمو تماقتسا

 زارتلاسحرس و رتباداش هک تشذگنینامز
 هک تساینامز نامهنیاو . تعگ زاب « زاغآ

 يرهبار یسراف یاهنیس ءرفس ناراوخهدرخ

 روک ار ناثفیک و تخادنارد تشحو و
 ۱ درک

 «رصیفیلایمیک دوعس زا یاهتخاس رد
 هک داهن یاج رب یندنامورپذپلد یشیامن
 رگنابامن لامک وماعت ار یعیلع ثانع رصا
 یلاه بلاق رد هتسویپ « نآ زا سبودوب

 بلاق رد یلاههرهچ .دودن خر هنوگرگید
 ناشن .دنچ یلاهملیفرد هک .تشاد نایماظن

 . دمآ و دیايمرب یشقتره هدهع زا هک داد
 ككيمک ی ایلد هب یزبرگ زیئرخاوا نیارد و

 اب ملیفود یکی رد .درادو تشاد امن
 تباو ,..داشو یحیرفت و ینمک یثاهانن

 مامتو اهنامز ماعت یارب یرگیزاب هک درک

 «یدژارتوبارد ,یخیرات ؛ یماظن . تساهلاس
 مامترد هک ابجع و ...یحبرقت و كمك و

 یزورسیپ اب هنیویپ زین اهشقن و اهبلاف
 .دوبدهاوخ هک ت سادییودویوربور تیقفوعو

 هناخ لها یرگیزاب یعیطس كلم رمان
 ...فیرشیفاورد و لاجنج نوسو هداواخ و

 ررسارس :زیگنارببجعتو یلاجنج عونساهتو ۳
 یارب بچلد یاهدژم دناوت دوب یناخا رصتخم , شایرگیزاب اهلا-

 رخاوا نیا رد هک تشادیقوئو زورهب اب

 نایای . یساعیلع و یرداق جریا ته ۵

 بس دورعمود نپا ثباو تفرگ
 1و رگیدکی رانک رد « افصو یتسوداب
 دیوجیم تک ر شاهملیف رد , نابزبه
 14 یرتا6۰ موهوم فالتخا نآ ۳

 0 و مدیا نی رد

 -رب یرامشیب نارادفرط زا
 تشيم شیاهملپف ندیدب هتسویپ
 د «قیفر نزنكلک » ملیف وازا زین
 .۳یس» ملیف ازین كيدزن یاهدنیآ رد و
 گلمرصا زا ؛ یرداق جریا هارمهیار

 تک رشیعونب نوگ هنگ یاهشتنماسقا
 كني هک تسالیلد نیا هبمه

 9۰ هرنهرگیزاب نیا ناراتساوخ و
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 وکسسنا شن
 اهیدیماانهراونشح

 . « وکسیسنا رفناسه را ونشح»یزا زگ رد لاسنیمتسبد

 دسعس >) یصاصتخا شرازگ دا ) یت راجت یاهملیف هض رعیا رب ینادیم

 امنس هراتس راکن رخ «یحلاص

 ! لمحت لئاق ریغو کن مرد
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 حینتمنیف دوخ زا شیپ عوضوم نیایور هک یللملانس هراوننج هرود نیمتبب [0]

 فق هتفح كب تسرد هوکسیسنا شناس ملیف

 هرات «وروم ناژ» هتخام . هیمول رتزاک و دروف یسایس جزا یب

 هک دیایم رد شانه یونارف فورعم نامه رد اکیرما یجراخ تسایس نومارپ

 درک راک و هرادن یرکیزاپرب اروا یکتخپ روشکت ثح لاس رث راک هب راع
 ۶ او رک راک ِ 1 اع۱ 1

 یوسنارف ناادرت راد نیرتمهمزا یدادعت اب اتیاهبلیف هک دنتشاد تکرش هم
 ینادرک راکیصن هک هدادن وا هپ اردید نی دمآرد شیابن ادرگ راک ک ها | هب ! ۱ ۰

 یرارد هار روه هک تسادم و سوه یاوس ایلارتسازا ؛ یدک ه ملیفاب هراونج

 «اتزاکآ» هتشذگ لا . دراد شیپ رد هتفکهک دش زاغآ «لبارک دلاناد» هنخ

 لوسحم نیتخناپ زین «رادگ هیاهبلیف هراتس یتییوخدوب هزاونشج یاربییوخ عو

 تک رت «راونشج نیارم شاءدن ینادرکر اک كيتامارد و یتاساما ملیق كب هک میدب

 ورومتاژ .ملیف ,دوب لماک ساپ هک درک هیتآو جاودزا هلثماب هکدوب ین

 1 3 تیقومردهک تسامنیس هراس راهچ ناتلاد نیااب ایلارتسا . تشاد یریگر د شناکدوت

 دا > ۰ _ت سس .هقنربیمرس هب فلتخم یاه تشاذگ مدق یللملانیب یامنیس ههچ هب ملی

 (كچ فنر ؟هتحص تشب رد «وفورتا وسنا رف» 1 ًه

 وک ریبغت) [شلیف نیرخ اوفورتاوسنارف» [7 - ناملآ زا + لکیح یوق دنانیدرن ۲

 ب 1 ۶
 ۹ ۳ ۱ 1 1 ی

نآیمدرم تیقومو امنیس هرایرد یدسک كسی (گالکرساکلا ) هتحا م
 یتیم یلک و تسیندیهتفذگ ریظن نوتلاد.ت

 هضخام دارم زا . هار نیرته اریخا هک یقورمم ,سیون هماسلیف , ویمارت  طشاسم دزاد یمس هک تسا راویئاکیرما
 تالسل زا ملی دریکب وجه هب ار یسایس

 * ميهتسربع نم و تل رادروخرب یرح

 دیدن تشادمتچ زین الاب برغیامنیس

 هراد
 هدسیوپد»# هتخاس , دوویلاح هکاحم

 تل «راپرد ,یمايس دنتم كي « نریلع

 گنم» نامز رد یناکیرما نارگانیس ءایس
 مزسینومک حوا و عورش هک تسا «یتراک

 نا رگ اتینطسوت سچ یاهشیارکنامز زنار

 زا دهبیم نان روشک نیا رک ۳1 ۴۵

 همت یار لاود یدناسایپ هتخادنیا
 ن ینهتنرزا هوبدای هک .درک فرم تو نآ

 ست

 هک هوتیم نادواج ملیق نیااب تشذگر
 رحیم ریونا ؛ یژالذزوج . نیلباچ

 زین نارگیدو یکسالوپ ماعاربا
 « هعرزع كيمزت اورنا» یکاولکچ

 ۰ هک دنکیم هنرعار « لزتمزرب» زا

 تایدرسن زر «اهنرت» ملیف و تسیدمک مع

 تمفرد زین نادرگراک نیمه « دندش هدید

 دبایم رد شیامن هب هراوننچ زا یرگید

 یاسیس .تسا یتنم مه نآ ننید هک

 یسایس هدتم تانایرج دوجواب یکاولکچ

 یدمک ی اهملیف هدننکر اس رتخیب روشک نیا
 «لزتم»ملیف . رکید یدج لئاساب تساهدوپ

 بنابر رو» _یهتخاسنیرخآ

 و شاسراس هتخاس یی « رایم دولک »

 موتک نیا ونچوم نانادرکر اک قبام رایتس
 تب هک دزادربيم یلهداس هللسم حرط هب

 یربوصت۷ تسایباک

 ارگ یجص .تاباح یراکشررو

 هتصدیمشحاک هن , سال ندیشرپ اب ار .دوح

 #هضخ ینورت و یسج تاساصا بتوطم و

 نوشیم

 «ییب /اک كنار ه» هتحاس رس روس

 *یا روا اتساک» قیاس رایتسبومنارف زا زاب
 راس میافو زا یرینپریثا اب ادنجم

 و تشگهب . شیاهملیفرد «سارواگ ساک

 دم هتاوف لادت نامر رد ميز راتتک
 ۴ هحنص رد هی



 ححص»ح»پ»-»-_-_-_-_-_-"». . .ا.." ۳۳۳۲ )کتک
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 ۱۳۳۳ طه کس

 : تاظحل زا یرو رم

 هدا وناخ نپرتعیض رد لاس هدزیم

 وءردام و ردپ شوخغآ رد .مدرک یکدنز

 مسیکاپ نامزاتهک كاپیتمیط هءانپ رب
 متسکشار تعع ررم نوچ و دش مهار هدب
 ءولپ هک یرتخد ره .درکمهاهر
 دنکیمروبع تعزرمزا یعونب + دونهم
 رس تشپ ارنآ عونمم قنعاپزین نم

 رگهدیراپ هک متساوخن رکر ه تش ک

 تسسپپ ار مدوخ . منکههرجنار نآ
 هک روطنآات ؛ مدرهس رمع یهناخدهر

 مرد جاوما اپ شوغامهارم دهاوخیم
 یامتا . دزیب سپ , شاهدننکع

 «تساهتخود نمب ترسح اپار شاهداقفا
 وهنشن نادنژ هب ماهنیآ بوچ راهچ »

 سپ ار میکدنزدهاوخیم : تجاساب
 دوجوهنرفع نیاردهک ییورین ۰. .دعلب
 رسما .دناکیم فارتعاهپ ارم ؛ هراد

 ءاصن اپ ارم نوتکامه هک مچم سیلبا
 تساینطتتساهنت ۰ درادرظن ریز هوچو

 ی ناچ مه و دنکیم هنکاحم رعهگ
 رس شا یدعیهس ی. رهچ دن اتم

 وموش فرنعم مناپانجب هک درک راداه

 هدرپس یشومارفپار م!هتشذگ اهلاسکسپا +
 «متسهءراتسگابنم . منک شیلافن :میوب
 مسلاع رد رونییو روک یهراتس كپ
 گاراو . ممیمژ رس متععرثهی رثهیب

 هشارا زج , تسادوجومنمزاهک یپاح
 ناضمراب یزیچ « اه تلادر و ان

 و اس سس و رخ ی اه را اس ات دا ی ی

 ۱۱۳ هرامش سه 1 هحفص [

 ۰ ..دوب نفعتم بادرم كي + نم یهناخدور
 يممرداملغب یوت بشرهو متتنادن لاس ششروریاپ . مدش قرغشرازتجلنایمرد هک
 دوبتحاراث عوضوم نآزا مردپ . ملیناوخ یمسکش اب , تشز وریب یر ۰ زورما

 ماهراچیردامودنکن سول ارم تفگیم مرداه ری , نازییآ ییاه تفوک و دیآرب
 مردپ هبو درشفم شاهیمرد رتشپن ارم رو ک و هدرک فپ نلچ هک یلاح

 یراوخدرمطقف ۰ نمیهلیخمرد. هرادن
 لمع : میدوجو تیعفاورد م هتب یتقن

 عین نز كيهكدناهتخومآ نمپ .نآ
 تنلو یناوهش یتاماهلاا تسا تاعاهلا

 هدناهتخاس !دنمرتهارمهک ییاهنآ .شخپ

 زجو هدربن رنه زا ییوب زکرهدوخ
 هنفام بضع راکفا را هدافتما هوم
 . دراس رگهب یرطن + عامتچا

 رامش تور یتوهش ۰ ترهش
 و تارف ؛ تینانا .تنانآ یمقاو

 یهدرورپتسد نم . یربناتآزا تیوضم
 هکارترفعنیا ؛ حص زورما . منانپا

 ممیرح هب ماهتشاد ینازرا وارب دنجب"
 ردا رم منادیم هک یدوجواب ومنش | ریدپ
 درخ شاهدننک هتخ توکس یاهداکنچ

 یت ظحل . مراد شتسود , هرک دهاوخ
 منیگن یهتشذگ بارم هک تین شیب

 شمزیتونپیه یوریثاب و هداد دنویپ
 تلادر فارتعاب هک تسا هدرک مراداو

 مشاب منتشیوخدالج دوخ و منیننب مپاع

 همادا - ٩۸

 : میاح یه یو

 . رود یلیخ یبهخذگب

 درس هتشدگب اره

 جنیزا شیهک تقونآ

 تفونآ ,درس شبا وخ رادگب هکد ریم بیهن

 شنوخ رطاحب مردپهک مونسهج ون الاح

 یدوسح عفاورد + تفرگسم دا ربا مردامرا

 د مگن ارم یاجتساوخیم شدوخ . درکیه

 تنل مردام یاههس عوطم ترارح او
 ۱ هریپ

 تم یوسو يه یگدنز ترارح
 نرفآ یتسه میارب + مناخ یس یماسک

 هک یلق . مدیشیم ار شلق یادص . دون

 مسنادیمبوخ . .دییتیم مارح رطاخب .طقف
 اره گرم یوررآ هظحل نآ رد. مناخ هک

 -لددرم زا هکنیا لوا : تهجودب , تشاد
 شرار هکسیا مودو مدرک شیادج شهاوخ
 یناجادامدس رتیمو دو هدش شاف نم شیپ

 تالاولساب .دوب لدود , زونه , منک وگ زاب

 ریز درکیم یعب . شچیرد چییو هاطحا

 هب ایآ هک دون شلسو دشکب ارم نابز

 ین !بادذج یهنیپ هاب شعو رتماب طاور

 ٩ هناب ماهدرب

 ماسحا واب تیسن هکنیامه
 و توس شلاس ملد مه

 مشاد ترفن ی

 ار ینزهک تشادن فرش ردقنآ .هتیپرته ن

 افآ ندوب زا وا ! دهاوخب شدوخ رطاخب
 هدیدرد ار شرسه و هدرک هداعتسا توس

 نیمکت ؛ یشحوو هتسرگ یگرگ لنم دو

 یاهلاگچ : بساس یعفومرد اس دوب هتش

 دلاب نوخزاو

 دهدشطوفس ءاتحفو یک اپن

 دربورفیاخ دوبورابرد ار شخریو
 بالجسهب و هدرک هبدعن وا 2

 هتیپرنهنآ
 مه «یدرم»یهملک ینح هک دوب یدرم
 ما ررس ؛ اهراب دومسیم هدسبراب شبا رب

 یلسیاول رد . دمآ مقاناب . تفرگار

 , .دیسوب ارم یناوهش ینلاح اب , ددیشحب

 موصعیهربود زاهرحالابو درک قشع راهلنا
 دن ردو دیشک لاگسچن ار یکی« تخبدبو

817 

 نم یهبیآ بوچ راهچردالاجم ! دفچیا

 كسب لثم ماوخیم . ملباقم تسرد , تسپاپ

 نآرد بیجع یرحب هک هرهچود كفلد
 ارت مهاوخبما منک ینامنربه تیارب ؛مراد
 مدع رثارد هک هداس مدرم دارازه لثم می

 رسین مهارت ۰ مداد ناشیرف « رنه تخانش
 ؛یرادن ره زا ینخاش نوچ نک روابو مییرعب
 امت اب

 درک
 یها وخ بالطحدس ره ارم «میره ین ما

 تنل ,ماهناتسحا یاهیزاب كفلد زاو

 ,منک «هملک د» تبا ربمهاوخیم؛ درب یهاوخ
 ! دنمریهن اگر اتس رشکا «ریگن تخس هه

 یاجوت . دنمهفیمن ار هملک نیا ینعم مه
 یاسسآ تدوجوم ماوخیم . یراددوح
 : ار مقا رطا

 ی
 ابو
 الاح

 دند رب

 ریگن
 ۰ تاب

 یقرتیهزاورد هکار یباهنآ
 سنط ربین اینان ؟هنابدا تاملک اب « دندو

 .مک مجع تیارب ؛ هدنناسر یناک رح

 رسنم زا ار تا هدانفا دوک نامشچ

 هتشاد رظن ریزارمنکررح نیرتکچوک و

 گ رم ریلهدهب دوعوم تشهبرد اره »*

 : حلسردو دندرک دوخ خالسارم !
 تسا یرگیزاببجع : دندادرس يداخ یاون

 ! نز نا. تسا یرکسپ هم بجع ! نرننا

 شهاگن ۰ ددامیم كيکناسب ؟ ندیمارخ
 ارواامهک تسین یهانگ ! تسا زورفا شتآ
 دیاب - ميزاماهر رگ تلاذر لایا هاگناب رقب

 هچ , نیگنر یمدرب نیا سپ رد دلادب وا
 ۰ تساقشعبلاط دوخ واو ! تسا یگنریل
 هدیدان ناونیم هنوگچار شهاوحهسوب نایل
 رد ناوتیم ار یگدنز هنوگچ ؟ تشاگنا

 دیابا رچ!دیشخب .دیا ینادرگب شنامنچ مع

 ميراديمناهنوافش ؟ تخومآ واب ار تیاجن

 هس شوصعمو كاپ میرح , گن ریثاب هک
 ددرگ رگهولج نفعم یبادرم

 : ميزاس اهر اروا رگا

 نرهن و تورث اب رگا
 دئاب رخیب یتمو توفا انو

 هنوگچ ؟ درب عتعت وا زا ناوسم هوگچ
 «...ار نالیذر عامط نابنا ناوتیم

 نیرفن یا مناوتسن .. مناوس , هب

 هدشسح ماهیسرد سفل هک یپیم . هدت

 هک ی یبیم . دراد ید شارآ هب لیمو
 یی 9 ۳ هوم رگید , ماهتفوک مهرد تالعع

 امتس هراس
8 

۱ 4 ۳ ِ 

1 
 2 تیفع لباتم اهنعاس هک دنرادن ار یناوچ

 یگتخ و تناسب اهکراون رگ ریوصت
 ۱ تفوچیه رگید .... اساس
 ۲ ایگب .... تفوچیه رگید ... ماوتیمس
 ود رانکرردو هناخ نامهب ۰ لمات یناظحلاب

 . مدرگ رب شتخبدب دوجوم
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 ۱ یاتییرتهو مناخ هک بشنآ یادرف زا
  شسدنناهلاس هک یناوخخن رددابرعار بادج

 راومک و یتلاح , میپد دوب هدرک دن ار

 مناح هک دوب روصنم میارب رگ ره . متشاد
 راووت شرب اهن گ رمرب هرادنا نآات

 , کی رکف مسناونیمن تقو چیه ! دئاب

 سوخامیهگرم اباپوراردشرسپ هک یماگه
 هباوخهمرتسو لدر یدرمابشردام « دوب
 ۰ شدازرف تگ زاب راظتنا یاچب و دخاب

 هیلا . هشیپرته درم لاصو هب ندیسر یارب

 هد یتزرا یب میار ردقنآ ! دنک یرامخ
 ۰ مدیسرت یمن مدوخ هاگ زا رگیدکدوب
 هدنزرطاخبیم . تشادن نم زایمک تسدوا

  هسنادن , ميلاوجو هدنیآ رطاخب , مندنام
 ۱ لدچوااا , مدریم تییاثا راک رهب تسد
 5 دنکتیبثن ار یفزسچ هچ تساوخیموا
 : شاهراچیوماک ان سیر م مهدیاخ ؟ یگزره
 ار

 مناوتیمن رگید

 رد . دیسرتیم نم زا رگید . مناح
 .یم .دتیم هدناوخ سامتلاو ترفن شهاگن
 . رد اروا ۰ مندوب نز تایصوصخ رثارب زین
 تان رهم نماب . مدوب هتشاد هگن دیدرتو كخ

 نمزاو دوبكيدزننمای . رفتم نم زاودوب
 زا وند كي , مناحو دوخ نیب اقآ . یرارف

 فرطود ردرهوتو نز . دیشک نیرولب دنلب
 دندربع یغورد دنخبل رگیدمهب راوید نیا
 . .دندوتلئاقبداک _یمارتحا رگیدکی یاربو
 شوح باذج یهیپرنه هب ار شلد مناخ
 راهتسیره . تشاد ار نم اقآو دو هدرک

 - توبشرکفهتوک و تیموصعم زا . مناخ
 هک هناح دآ ینابرق ۰ نمو درکبع هدافتسا

 ! درک دیاب هچ متسناديعن
 .منرک اهر ار لیصح ۰ دنیهامراهچ

 ای ۰ دنابامن یم ار شدوخ ؛ مارح یهنطن
 تاتاقآ و ملاخ « ننب ؛ شیوع یاهناکت

 هباح نآهب رگید یدجا هک درکیع

 ددرگبم هداوناخ نآ زا یوضعو درادگیم
 .میدوب لاحتوخ رفت هب ره رهاطظن
 اترمدنزرفو نم گرمب افآ و مناخ . نلعاب
 "اریگتیه داچپه نآ رگید مهم . دندوب
 , متشادن هناخ نآ رد ندنام یارب

 .مورب متساوتیم اجک , هدمآ رب مکشاب
 اهتلا زا .مديسریگلماحمجب هام هب

 نسم رد یناوج ناجیه نآ رگید . مداتفا

 تاقوا رثکا :یوزمو ربگهنوگ . دوب
 ۰ !مناخ , منناردگیم توکسرد

 یمزاجا هکنیا زا اقا .



 _ت
 فیعط .دزدنخل ی

 ۰ بنکم
 ۹ 9 جن سس تن روص دب رب

  » هدن زونه .تخوب لشلاحب رب و

 تنام «شوروم مادناو ابر ی ,هج
 میقسم و متسشن تخن یهل . دی

 ی
 هاگنآ و درک مزادنا رب یمک . 5

 تفگ ینالولع یهآ رای

 رخید هک مهون . ماهدن اهن دح

 یوب ۰ هناخ نیا الم کم

 « یهو یو سا هنن ۳
 *.ماهتشادن ینحا رهلفحل ث

 فک ودنس ار شنروس فا هب

 ار مدوح . دیکر شحسبو تف
 ومتفرگ هنیسرد ار شرس
 دنک هبرگ پوح

 هک یروط ؛ دش مامن شاهبرگ .نق

 یلدم هک مدرک لاونس و
 رهق ابآ .مينیبیمن ار

 رکفیمک مئاخ 3 تسا هتفر تافاسنا هد

 نغدقاقآ هک تنگ فلکت

 دون هجوم

 بادج هئیب

 ین تفواو درک

 -یمرکفاقآ . دیابن هناخ نیاب هک دناهد ۶
 تسانکممو تسا یعیلک مدآ وا هک دنک

 منا زا « دنک تسرد رسدرد و ی

 نیابدیرادن لیم مه امش !

 یهاگسن : دینک مهرد دنا و رب

 دیسربكنخ یلیخو تحادنا نمب نشخ

 ؟ دوب هچ لاوتس نیا زا تروظم -
 یرولخم چیه هک متخا شلس ارو

 اجبارنخس دعب و دش مارآ یمک . متشادن

 هبو نم لمح عضو هب . دنانک رگید یناه
 واب نمو تسا شرسپ راگداب هک یاهون
 هد هیدع

 هک تساوح وا زاو منبرب از ي ۱ بکس

 یمدهناخهب اقآ اهیش زا یصعن ارچ دیوخت
 ؟تساهدن صوع شراتفر یلک روطو دب

 ارمتجامس یتقو یلو تفر هرط یمن لو
 !شدوخ ریصتت هک تنگ . دید

 متسا و .تس 5
 تفگ واو دنزب فرح رتشو ۰

 هدینشگ رباپورازا هک یناعر اقآ

  ملد . تساهدرمنام رسپ هک د وب هتفر شتاب
 دنا رذگبیمیاوخقاتا رد ار اهبت تساوحم

 مدوب مرسپ راوگوس هک ینادیموت ؛ ن
 تباعر ار لنام بوخ
 رس

 ننا تیابم و

 هسک تسنادیها نع یمرزادباب یکچیه

 نسطتف.دیوگیم یگررب ورد هچ درد
 یاهثیپرتهردفچ ,هراچیب مناخ هک مس
 شیاب تسا رصاحو دراد تسوث "۶ ۲

 + تباجت لاس لهچ زاده هک ید ۰ در

 رسز ار شما رتحا یتحو تیصحس و
 و تسا قشاع شدوجو ماملا ۰
 نهنیم ناج ینح قشع

 مناخ هکیرولع ۰ رثنو سول ینحلا

, 

 نیم

 دح

 هبدهد هزاجا متساوخ وا زا ۰ ات زر

 هک منکشنوعدو ملزب نت هتییره 4
 دیابت هناس سو

 ابا نخی را یورو زا ۹ ۳
 تفگ و دز قرن شکشف نامشچ هد

 یک 6

  یک
 »حس

 ,زیگناناجبه , زاسلاجنج

 ... دمهنب اقآ رگا .,,هن . هن

 ار مدوخ « یدولو تنطیش اب نمو
 شها وخ باهتلا اب رایدنچ , مدناسر یلتب
 یزابیولاب نمو منکن ار راک نآ هک درک
 تیاهتیب .مدنادخیم اروا ندروآ رد اداو

 رطاخبهک مدیمهف اهدعب . دو هدش لاحشوح

 اهتیبره و مئاخ ۰ یادلا دنن ندرگ كاب
 هوبنشا هناخرد .درمدآ دنادوب رهق مه

 ما صد

 ؛دراد یلیخت هبنج,امنیسیاهه رهچ و یقرواپنی !یاهمد آ نایمیلامتحا تهابش هن وگ ره

 ۱۳ سو

 د_دتص ص تا

ِ 
5 

 سر سه وب ات صا ا ا ا ۱۳و ۳ و ی ۹

 , .دنکن ادج

 زاپس یسايلياخ .دخ لب ران ا وه

 مدوخب هک داد رونست نسب , درک نت ایز
 درکیم هاگن تعاب بترم . مسرب یمک

 رس ۰ دمآ نوریب شباوخ قاتا زا یتقو
 فرطسب . درک لفف !رلآرد هثیمه فالخ

 مد هجوم هلحل .دنچ راد . تفر فلت

 یهناخبماتیا رب بتهک متشا.گ مافیپ شیارب
 دهد عاللعا یفلت البقو دنبايب ام

 تسویرد , دما نیلاپ تخت زا مناخ

 هک ییاههچب رتخد لثم . دیجنگی من شدوخ

 لاحتوخ « دنشاب هتفرگ وداک كبورع كي
 هنرن يلوت نم هکسبا یارب تقونآ و دوب
 ؛ تفگ مشاد

 ۰ اقآ مسرتیم نم -

 ته را

 ۴۸ هحفص رد هبقب ملبحاف زا ارم

 انس هراس بت ۱۱۳ هراش - ۲۷ هحفص (]



 همانیگ دن ز

 یسب رت رسپسا
 روآ لگ ی فطصم :میظنت وهمج رت

 یسیرنرسپسا یلاعنیس ملیف نیلوانادرگ راک دروفناج
 ماس دوخ ینهبملیف رد تکرش یارب ار و كیا ودو

 یسیرترسیا لابقسااب هکدوبهدرک توعد «اروهنیرخآ»

 دروفناچ ینادرگراکب هاروه نیرخآ» ملیف و دخ وریور
 ,دش هتخاس ۱5۵۸ لا رد

 تسب : اروهنیرخآ ملیف ندخ مامئاب یسیرتر سیا
 تسک رش یملیف چیه رد ۱۵۵8 لاس رسارسرد ینعب لاکی
 قشع « نروپیه نیرتاکاب اردوخ تاقوا نیرتشیبو درکن
 هبدروابم تسبهک یلاهتصرفرد و دنارنگ شاانادواج

 مادک ره و تخادربیم هدن داهشیپ یاهویراس هعلالع

 .دنکیزاب یملیفره رد دشیبن رشاح و درکیمدر یلیالدب د

 ودوب هدش دنبلکشمو ریگتخس راپب یرگیزاب كنیا وا
 اروا یناسآهب تناوتیم ینویدوتسااپ نادرک راک نیرتلک
 ,دیامل یضار یملیف رد تک رش يارب

 تک رش یخ ۱۹۵۵لاس رد یر رسا [2]

 یاهناتاد یسررپ و ةظناثیهپ اردوخ تافوا هیلک و درکن
 دوخ یراکمه ۱۸۷۰ لاسرد کل. ..تشاد فورصم هدیسر
 «نیاورامنآ دوویلاه فورعناد رگ راک تک هیهت اب ار

 .درسک زاغآ .دوب روهشم ناگشیپره بلغاهچو "دروس
 یلک نیچو جرامكیردرف رانک رد یسیرترسنیسا اس نیا رد
 تک رشنیا ورامنآ یلادرگراکب هدابربهیئرا» ماب یملیف رد

 ودهد هلارا یناثخرد یزاپ تسناوت ملیف نیارد هک درک
 .دش راکساهزیاج تفایرد دزمان رابنیسه یارب هچیت رد

 البار «راهچ تعاس رد ناطیش» ملیف ۱۲۱۱ لا رد
 یلناتسا» هکدوبدامز نیمه رد و درک ی زاب ارلای كلارف

 «گرینرون هاگداد» فورعم ملیف هیهت تامدقم «رمارک

 مسلیف نیا رد تکرش یارب یسیرترسنیسا زاودروآ مهار فار
 هاگداد ملیف رد ؛ یسیرترمنسا زچب .دروآ لمعب توتد
 نوچمهزین یرگید سانخرسو فورعم نارگیژاب  گ ربنرون
 یدوج «شیرتید نیلرام « كرامدبودراچیر ۰ رتسکلترب
 یسیرت سیما هک .دنتشاد تک رشفیلک یرمگشومو دنلراک
 هاگداد ملیف رد شیاهبزاب نیرتلاثخردزا یکی هئارا رطاخب
 تفرگرارق داگمه هجوتدرومیا هداعلاقوف زرط » ثگ ریت رو
 دیدرگ راکسا هزیاج تفایرد درمان راب نیمتنه یا ریو

 مارس هو ۱۲۴۳ هرامش ۸ هحفص

 اهیرادربعلبف نابرج رد یسیرت رسنپسایبلق یاهبرامیب زاغآ #
 .درا ودا هب یسبرت رسنپسا هقالعدرومیاه شقن رابود هنوگچ #
 ؟دیدرگ راذگ او نوسیبار . یج

 هلمج را ار هک رسرون هاگ داد ملیف یسبرن رسپسا دوخ

 :یسیرت مسیسا هدیفعهب اهنهن و دادیم دوخ یاهملیفنیرتهل
 مسلیف ,اعنیس ناراک ردناتسد یمامت دیاقعو ءارآ قبط هکلب
 دوویلاه یندنامو هنادواجیاهملیف زا یکی گ ریت رونهاگداد

 تفریع رامشب

 و ریگیپ تیلاعف تلعب تاقوا نیا رد یسیرترسپا
 نیسیاوبش ییلقیتحارا راچددایز یگتسخ و موادع راک
 وا زا احبرص شجلاعم كئزپ هک دیسر هیاپنادبات یتحارا
 یرتثس تحا رتساهبو دهاکبدوخ تیلاعف تدش زاات تساوخ
 . دزادرپ

 یلنانسا دوخ هبربد تسود داهشيپ هب ۱۹۱۳ لاسرد

 یایند گررزن ملیف رد تکرشیارباردوخ تقفاوم « رهارک
 و یراهسب تلعب اما . درک مالعا . هناوید « هنا ید, هناوید

 راکبتناوتيم تعاسراهچایهساعتف هنازور ؛ یناسج فن

 هیهتنامز و تفریم شیپ یدنک هب راک هچیتن ردودزادرپپ
 هددایشک ازاردپ ابیرقت ملیف

 ملف ,هناوند هل6وید یایند ملیف زجب لاس نیا رد
 هنوگچ مات دمآ رد شیاسب یسیرت رسپسا زا زین یرگید

 هتنگ !رنآ نتمراتنگ طقف ملیف نیاردوا هک دن ریخت برغ
 دون

 ود . ییلقهلبح تلعب یسیرترستپا ۰ ۱۹۰۴ ناوژ رد

 دیدرگ لمحتبار یرایسب جنرودخ یرتسب ناتسرامیدرد هتفه

 ار وا روهشم نادرگر اکدروفناج «لاس نیمه ربمامد رد و
 زبن رسنپسا هکد رک توعد «نیاشزیئاپ» ملیفرد تک رش یارب
 یاهیرامیب تلعن نکیل ؛ تفریذپ ار توحد نيازاب یوراب

 ..تسامنیمرد وا زارد تیلامخحرمث هک لیف هب رد [شیاهیزاپمه زانت هس اب یسرترسنسا [2

 سس _- تن

  مخریلع دشروپچم دروفداچ + یملاد تلاک و ییردیب

 -یچسزاودا هب ار یسیرت رسنپا لر . دوخ یتطاب لیم
 ۴ زا سپ هتبلا یراذگاو نیاهک دیامنراذگاو نوسییار
 .تفرگ تروص دروفداج فرطع زا راگظتناهام

 تسدیسن یدویهپ هب یمیرترسپا ۱۹6 لا رد

 ینرم» مانب يملیف رد درک تتفاوم لیلدنیمه هبو تفاپ
 . یزاب ریامنیدلگ ورتع یناپمک تالوصحمزا «یتانیسنیس زا

 " دمآشغارسب یرامیب جنرزاب « تاقوا نیمه رداما .دنک
 . هبار یسرترسنپا شقن یانیا رابنیمودیارب هچیتنرد و
 . درمکگر زب نیایارب : نیاودندرپم نوشییر .یج .دراودا

 دوبكلاندردیب ۰ ناهچ یاسیس
 . لرتمرد ار ۱8۷5 لاسزا هام تشه ایرقت یسیرترسنیا

 .ناتسرامیبهب رابنیمود یا ربلاسنیمهربماتپس ردودوب یرتسب
 هدنزغب یسک مک هک دش ميخویروطب شلاحو تفای لافتلا
 وییرترمپسا رسه تدع نیارد .دوبراودیما وا ندناع

 تقارع وازا زوروبش نروپیه نیرتاکش ا هنیرید تسود

 یتضخرم ناتسرامیبزا ربماتچ ناباپ رد هرخالابات دندرکیم
 .دروآ تسنبارشارقنا لاح رد یتمالس و دش

 و هدننک هیهت رمارک ی لناتسا ۰ ۱۹۲5 لاس ربتکا رد
 ۰ یسیرترسنیا هکدرک مالعا هدوویلاه بوخ نادرگ راک

 مانب دوخ هدنیآ ملیفیاربار هبتا وبیلدیسو نروییه نیرتاک
 وتساهدرک باختنا «دیایم ماش یارب یسکهچ نزب_سلح»
 .دش دهاوخ هتخا- یدوزب ملیفنا



 (موسو تسیب تمسق)

 یافوکت نارود هب تشگ زاد

 هب ده ۱ لاعیزوم
 یزاگ یراخبهاگتسدک

 ار وا یزاب !ریخا هک ناربا یاهنیسبوبحم وهقیاساب هراتس نربا 8

 یزاگ یراخب هاگتسلکب « ملاهدید مه« رصنوبا تخت» ینویزیولتلابرس رذ

 هتفرگ رظن رد اعنیس هراتس ناگدنناوخزا یکی یارب یاهیده ناونهب ار
 هو هدرک رب ارربز نپوک ۰ نربا هیذهتفابردیشک هعرق ردتک رشیارب . تسا
 .دیئامن لاسرا ۷ یتسپقودنمسردآ

 نربا هیده نپوک
 یگداون اعمان

 نکا

 ربا ومایلیو یهتخا «هرحسرتخد»[]
 یافوکش نارود هب تسا یاهرابود تعجر

 هرود و ؛ یس یهد یاهلاسرد لاکیزوم

 «هحص ولج یاهخارچ» : توچ ییاهینف

 نابایخ «(لواپكیدو ینگاکز میج تک رشاب)
 كيدورتسک اپ ریراو تک شاب . مود و لهچ

 و الط ناگدنیوج یاهملیف یرسو « لواپ
 یزا رک گسد ۰... هار رد» یاهبلیف هعومجم

 جوسم ندیباوخ زادهبهک .ییاهبلیف
 یبهمتلعو تفرگ جضل اکیرمآ رد مسيرتگناگ
 ناک رتخدتک رشابیصقر.دود زاوآ و صقر زا

 یور رد ششخردو ترهش دیماهب هک ریقف
 و دندرکیم یگدنز یودارب یاهرتائت ی

 ابسیور رد دوخ ععجتاب هک یتاک رتخد
 یاهغارچ رو ربز رد«بش رد رختسا لخاد
 یاهدقنح زا یروآ تریح لاکشا هحص
 اهگنفتاب هک یلازاب رسو « دندبرفایم لگ

 مچربو ,باقعزا یباه شقن « ناشیاهسالو
 . دنتخایم ار اکیرمآ

 همه ییاکیرعآ یاهلاکیزوم یدک ر د
 لته لماوع : تشاد لاکیزوم گنر زیچ

 یرتشم «ناشنیگنهآ تاغیلبت اب هک دویلاه

 هبوش ناکرتخد ندشراوس « دندرکبم بلچ

 تنروسح ماش . لاجنچو وهاب سویوتا

 یهژر یتحو روبیش یاوناپ وخ ناکرتخد

 ..» لاکیزوم تلاحب نازابرس رقوم
 ءا زجانیب .تهابش لاکیزوم یاهبلیفرد

 نبا بلاع التم .دوریذپان بانتجا اوتحم و

 یریگ ردزاناکیو هرواحمربیبهمدقمزا راثآ

 نیرمتنینچمهو . اهنآ یابقرو وش یاکرش
 مود تسقردو  دندوب رادروخرب اهرتخن
 .دنتخادرپیع زاوآ و صقر یاه همان رب هب

 هک زین ؛ لرگیناف  هرخسم رتخد و
 توقرگنابامنتسا یودارب ی همانشیامن كب
 رتخدكيهب عجار « تسا هرود ننا ماوقو

 تتبردیشقن .نتارگ هد ددصرد هک تخز
 . هرم ككياپ جاودزاو «تسا لاکیزوم یوش
 یا ربار ناکما نیا ونیزاک لها زاب رامق

 نیا زج هتبلا ملیفرد . دزاسیم رسیموا
 ح را یرگید رثا ۰ یلاخو كانخ تیل نسح

 صلاح لاکیزوم یدمک یاس هنومن كپ
 دوشیمن تفاب یلاکیرمآ

 سر« یهتخاس . ملیف نیا سکع هب

 لوویزاباب ماب یور نز نلیو « نوسیج

 لصفشاپ یطار رگاامن تالیخت مامت هکتل
 هتسایلصف نآو . دیامسیم ربیغت شوختسد

 و راتف رطاخب نابدوهب یطبار یهزا ریش

 مهزایرازت یهیسور تفو تموکح تیعبس

 لاوز ملیفهک تساجنیا راو .دوشيم هدیشاپ
 4: .دپاییم هدنرزگ و خلت یلاکیروم یسک
 و تسا فالتخارد شیوخ رگید یاهملیفاب

 - رب ریممهردینامز صوصخب رگانامت تاینهذ
 یماعت هیلخیمکحموتنس یاهینایس « رثاهک
 ربضحن هب رجنم هک ددرگیم لماوخنآ

 - نمرون فصولاعم . دیدرگ دوهب هعماج
 ارملیفزیمآ زتطو لاکیزوم حور « نوسیج
 لودع نآ زا ینآ و دنکبم ففح نایاپات

 شراک ۰ دراد یعس هکنیا رگیدو , دیامنیمن
 (سیدناگ ایورب)یتاغیلمت رثا كب دح زا ار

 رانک رب یتسین وه یاه تسایس هب هدولآوو
 یاسنادن لماوع ه تمدخ زاو . دراد

 هب لثاق رب یداژ رظن زاو . دزیهرپ
 . تسین .غیلمتو هینصت هنوگچیه

 ءانکسم تناکحا ر یدرم یارحاع ملیف
 ادبی شا رتخد یا رد یراگتساوخ رابره هک

 یمبآ درومرد هشدنا تفارص هب « دوشیم

 یطایحدرم ار نارتخد زا یکب : دنفایم اهنآ

 ثكي بحاص یگز اتب هک .دنکیم یراگتساوخ
 یلوهدش طاقسا یلو گرزب یلعایخ خرچ
 لوب یازارد اروا دهاوخیم هنارصم ردپ
 . دهد هدنگ مکغ رادلوب درم كيب

 4 راکس ملعم كب ۰ رگید رتخد زاو
 یسرذمدرم دزن رد كلاروخو« دروخ شوع هب

 ۳۲ هحفصرد هیقپ

 امنس هرات ب ۱۲۴ هرامش -  ۳۸ هحفص ۲]



 ۱۵۵۷ - مهن و تسب لاسا

 لاس یاس یا رب راکسا زئاوج

۱۹1 

 . نگر ب ووارب
 هنداح نیرنمهم

 ل رام مس

 سیرتکآنیرتهب ناونع هب «نمگ ریدپرگسیا»
 زات

 و تسين رد

 باختناهب تسا ط وب رس ۷

 زا یب ۱۰6۵ لاس ردمگ رب دبرگسیا

 اب جاودزا و يلوبورتسا ملیف رد یزاب
 ییایلانیافورعم زاسلیف «یتیلهمور وت ربور»
 یاهتیلاعف و دش رود دوویلاه و اکیرمازا
 .تخاس رکر متع اپورارد ار شیرنه

 لاس شخ اکیرما یاهنیس زا وا یرود
 لوتانآ» توعد هبانب هکسیا ا .دیشک لوط
 «بزاتسانآ» ملیف رد یزاد یارب "الا وتیل

 تشگ ز اب زین یمداکآ و تشگ ز اب اکیرماهب

 دهنیمحرا هب راکسا هزیاج ثب یادها ابا روا

 تسوا راکسا نیمود ؛ هزیاج نیا و
 یزاب یارب 44 لاسردزین الیق نمک رب

 .دوب هتفرگ هزیاج «زاگ غا رچ» ملیفرد

 هلاکی و لهچ نمگر ب راکسابغ رد
 «یتایسو یاچ» هماشباعن رد یزاب رطاخب
 كيدزن زا دنا وتیمن و دراد تماقاسیراپ رد

 .دشاب دوخ تففوم دهاش

 -یم «تلارگ یراک » هب ار وا هزیاج

 شیاهنسد ردارنآ هکیلاح رد واو .دنراپب
 :دیوگیم دراشفیم

 - یمار میادص رگا زیرع دیرگنیا
 ینادبدیاب , ینییم اراع هکنیااپ و یو

 مینکی م تیسحن و میراد تتسود ام هک

 یناهزتسرد تبحم و یتسود مایپ نیا
 تختیاپ رد گر یدبرگنیاهک .دس ریم اپوراهپ
 یتیدخ رایب یصع تلاحكب رد هسنارف
 یصاگآ یارب شاهتلا زا هک دربیمرس
 یارب هکیروطعب دشمیشا راکسا جیات زا
 یتحار باوخ دناوتبات دوخ ندرک مارآ

 .دوبهدروخ پاوخ صرق دنچ ,دشاب هتشاد
 ناراگنربخ هب اهدعب نمگ رب دیرگسا

 لوپ .رلدآ یداب- نمگر ب دیرگنیا یارب

 . نولامین رود - نیل وکیل وتآ

 س تنارگی راک : تسار زا ناگدنرب فع

 , دیوگیم
 ناده ره ماهنیارب بس

 یهبنجالماک نوچ ۰ تساهزیاجنیرنینلتسا وخ
 .دراد یاهفرح

 .دوشیم لاوسوا زا سپس
 دشابنآ هناشن دنا ونیممزیاج نیاابآ

 نآ زا دهبار وا یلاکیرما نارگاشامت هک

 ؟ دناهتفریذپ , یقشع لاجنج

 یلاچجهب مینک یاهراشادپاب اجنپا رد

 هطاحاار نمگر ب دیرگنپا یصوصخیگد نز هک
 قشعزا یلاوسر و لاجنج نیاو دوبهدرک
 هشچ رس«یسیلسوروتر یور» هب وا دولآهانگ
 «یلوبمورتسا» ملیف یهیهت ماگنههک .-تفرگ
 دمآ شیپ

 روطب هکسیازا لبف نگر ب دیرگنیا

 قالط «مورتسدنیل رتیی» شرهوش زا یمسر
 و نتبآ «ینیلاموروتریور» زا دریگب
 .دش رادهچب

 تاعوبطیارب دوخ نامزردهنداچ نیا
 دروم اهتدمات هک دومن هیهت یسانم لا روخ

 اههلمح و اهف رحهبه و - دوب وگتفگ و تحب

 تیبوبحم هب نیاودشیمنمگر بدی رگنیا هچوتم
 یاهناهیو دزیدايز یمطلاهمدا وناخ دزن وا
 درب اکبرما یاس زا واا دخ

 هزیاجابآ هک لا وئسنیاخساب رد نمگر ب
 یتخآهناشن دنا وتیمراکسا

 : دیوگیم. دشاب

 نا راکمهنشف ریدپ هباشن طقف هزیاچ نیا

 , نایچاشامل + تسایلامیس

 روایات
 بلیقلاس رد راکساهدن رب ینایئاماتآ- رتیا رب

 امنیس هراتس - ۱٩۴۳ هرانش

 یلاکیرما نا رگاشاعت

 نا رد راکسازئاوج یادها مسارم

 دوویلاه جیتناپ امیس زا امیقسم زین لاس

 یرسچنس متیس زا یصاخ شیامناب هارمه
 رسا سرد ]۷ دوب زیولت هلیس وب روی وب
 .دوشیم شخپ اکیرما

 لاس نیمود یارب «سیئول یرج»
 اب تسا هنحص درم و همانرب یرجه ییایپ

 , تافیرشن سیئر ناونع تفایرد

 « دان لکیام» بش نیا یقفوم درم

 «زور دانشه رد ایند رود» ملیف هدننک هیهن

 شیایز و دیدج رسمه قافتا هب هک تا
 تک رش مسارم نیارد «رولبا تبازیلا»
 هکنیا ربهوالع وا ملیف نوچ - تسا هدرک

 حنب اعسج دوشیم هتخاش لاس ملیف نیرتهب

 دریگیم مه رگید راکسا

 رهوت زا یئادجزاسپ رولبات تبازیلا
 همیاخ هب «كنيدلباو لکیام» دوح یلبف
 هستاخ «تفیلک یرعگتنوم» اب دوخ یقشع

 (۱۹۵۷) دنکع جاودزا داتلکیامابو .دهدیم

 نیازا سی تفیلک ی تنوم دوشیمع ٍاش دهی

 یسناور ضارما ناتسرامیب هناور جا ودزا

 مه داتلکیام یشوخ نارودو .- تسا هدش

 دصب لا وا نوچ دنامیمنرادیاپ نادنچ

 یلاوح رد یئاوه هحناس كي رد (۱۹۵۸)

 دونیمهتشک شیامیپاوه طوقساب وکیزکموین
 تبازیلا شیابیز هویب یارب یتفگنهلیترا و
 .دراذگيم یقاب رولیات

 یارب شاهدیشارت رس هک رنیا رب لوی

 تیازیلا شرسه و هاتلکیامیارب لرزب بش

 رلطاخبدمآ یم باحن یتراجب هلرام یعونوا

 راکساهدن رب «نمو ناطلس» ملیف رد یزاب

 ردوخیم هتخاش لاس درم رگیزاب نیرته
 «یالک ادلارک «نموینلپ نوچمه ینا رگیزاب
 رس تشپ ار ادنافیرنه + ریویلواسرال
 روضحیارب واهک دنامن هتفگان و دراذگیم

 دترزیراپسب ملیف هب راکسا زا هرود نیارد
 , تشاد یعدم 8

 «نامرفهد» ایزاتسانآ «نمو نالعلس»
 :دیوگیم شراکسا تفایرد زا سیرنیا رب لول

 دناب هدشن هابتشا هک مراودیما -

 اید رد زیچ چیهاب ارنآ رگید نه نزلهل
 .داد مهاوخن سپ

 یزباج نیمود هب سنوپتسا جروچ

 یتخاس یارب و دسریم ینادرگر اک نیرتهب
 هتخاش لاس زاسلیف نیرتهب «لوغ» ملیف
 .دوشیم

 رگیزاب نیرنهب هزیاچ «نولام یترود»

 «نیلوک ی نوننآ » ودریگیما مود شقنیا ربدز
 یابا یارب دوخ راکسانیمود هب مه

 دسریع «یگدنز توهش» ملیفرد مود شغن
 بش نيا رد هزیاچ نیرتهرظتنم ب نیاهک
 نبا هک دنتشاد نانیمطاهبه ن تسا

 ملیف یارب كاتساتربار نآ زا | هزیاج
 .دوشیم «هتشون دابرب»

 هدنک هیهت هب گر بلات فورعم هزیاج

 هژیو راکسا كي و دسریم «رثدآیداب»
 بیلاج .دننکی مادها «روتناکی دا» هب مه
 هبب دوشیم طوبرم بش نیاردهثداح نیرت

 یلامنیسداتساد نیرتهب هزیاج هدنرب باختنا
 تربار»هب هزیاج نیا ددرگیع مالعا هک لات

 «عاجن» ملیف یاصق نتخون یارب «چیر

 مارمرد صخش نیانوچو تساهتفرگ یقلعت
 «یکسالیسج» هب اروا هزیاج درادن روحح

 یمدآ هک وشیم مولعم یدوزناما - دنهدیم

 نیاو درادن یجراخ دوجو جیرتربار مانب
 [ توچ هک تسا هوبمورتنوتلاد» راعتسم مان

 دوسب هتفرگ رارق یسایس تاماهتا دروم
 . تشونار دوخ هصق مان نیاتجت اراپجا

 داتنه رد ایند رود» ملیف باختنا

 تاوع هب نوسردنالکیام یهتخاس «زور

 -یمهرارق صارتعا دروم لاس ملیف نیرتهب
 هک دندقتعم نا رظنپحاص زا یعمجو دریگ

 یهبزهو شورفریثات تحت راکساهزپاج زاپ
 لاحرهب نوچ .تساهتفرگ رارق روبزم ملیف
 ارهاظراثآ هلمج زا زور داتشه رد ایند رود
 دمآيم باب دوویلاه جرخرپ و میظع

۱۹۹۷ 

 رف تند رود : لاس ملیف نره 8

 (یستسیترآدتیانوی) زور دانشه

 ۱ (نمو

 | حسگر یدیرگنیا : دز رگیزاب نیرتهب
 (ایزاتسانآ)

 یتوتنآ :مود شقنیاربدرم رگیزابنرتهب 8
 (یگدنزو توهش) نیئوک

 یزود:مود ,شفن یاربدز رگیزاب نیرتهب 8
 (هتشوندابرب) دولام
 )سنوبتساحروج :نادرگر اک نیرتهن ق



 هدنپانت لامج یاقآ : دارت 8

 ,ميلوتسیکمهتفطل زا هک نکرداب[]
 یشمالم قاچ زا . میرکشتم ؟ ینکیمروآ

 : ریکپ لیوحت ار تیاهباوج هتشذگ

 رد یلیقع یشترمراک نیرخآ - ۱
 . تسا « نما یاج» ینادرگر اک هنیمز

 ۳۵۳۰ نیب هتگنز یلک دزمتسد - ۲
 تا ناموترازح

 یدرونامیاكيب دوب رارق هک یئاهملیم - ۳

 تزوتمرد . هدنامقومم ال دیامن ینادزگراک
 . تشاد میهاوخ ربخ امتح نتخا-

 تمحرم ! شاب قفوم منکیم شهاوخ
 دایز

 ر تا8

 هراد فیرثت سول هچ» ۱ یسرم 8
 هدموا دیآیم مشوخ شزا هکسب ۰ هملک نیا

 هک دوش ضرع «۱ یتمالس قاچ لوا هتشن

 : مضرمیم امشرب ناوارف دورد و مس
 ملیفنیرتشورفرپ ناوتبمن قیقد روط

 یعاد هچهرق دومحع یاقآ

 یشیامننامز نوچ . دومن نصخشم ار ینارب اریا
 الثم : تا لیخت دروم نيا رد مه ملیت
 هک تئاد یتورف « لوا هخش نالمراریما
 مس و نامز نآ رد ملیف يزاخم هب هجوت ب
 یکی نآ وتیم , طیلب مک یاهب نیچ
 درک شیوصحم اهنیرتشورف

 ملیف یناموترازه ۳۰۰ شوره

 شوره قپاطم نامر

 ۳م

 امزرد ینویلپم هسود

 مسلیف همانلصف یهاوخ رظ رد ز

 مایف نرته «واگ» ملیف شیپ لاس هسود رد

 دش یفرعم نارپا یامنیس عیر#

 ک راچد نامز نیا رد اهرایمم اْمطم

 تسا هدش

 هحفص نیمه ردام هدعو . ظفاحادخ

 ِ ۱؟ اهینک رید دنکن

 شوجملسحمیاقآ: سواد 8

 قاعتاهب هک مراودیما .مالس یلیخ []

 ینارتکبینوخبار راگزور نانچنآ یوخا

 هک ی یوخ , پخ ! دوش روک دوسح مشچ هک

 : یبوح هکنیاژا ؟ ناج شوج ميلسبحم
۱۳ 

 بسلاطم زا رورمپ هک یاهداتسرف بلطم و

 دش دهاوخ هدافتسا وگخساپ رد یلاسرا

 و سوپ هعاام یارپ مه زاب لاحرهپ

 نیلوا ردمهاع و نکبیزادیلاوئسره مه زاب
 لاح رهب ! ميياوحیم ار تیاههعان تسرع

 ۱ یابیاپ منادیم هچو دوردپ ... دوردب

 همان نیدنچ هک تروضحب مصرع

 هام هنچ یابیاب نیا . هها د

 ثكط و بوچوت وشاهاپ هک دوب
 یرخآ مد نیاوتفر رد القان .مدوب هدرک
 همهزاو رادهگنادخ «۱ خساپ هت تشندموا

 مودب هتفرگن ماهیرگات» نونمممه تیاهتیحم
 «! یدعب رفت غارس

 راک زیهرپ - ی یاقآ : درب

 ندروخزا نالا نیمه , القا یا 0

 زاسپ | یاهدش غراف یدزپ كمشپ و اولقاب

 یدژی تاجینیریش « هکنیا تپاب فعش زاربا

 - يم ینازوسیمار صلخم لد و یروخیم

 یاهدیسرپ هک هجنآ باوج هب مزادرپ

 دنچ س رطن زا یدرونامیاكيب -۱

 یاهلیفدادعت . تسانیهرف را رتکچوک لات

 .دشابیم نیدرف زا رتشیب یدرون امیاكيب

 :یاهتاوخ هک یئاهملیف شورف - ۲
 «ناخملک یک -- ناموترازه۷۰۰ + زادناریت

 ؛ددیح - ناموت رازه دصیس و نویلیمكي
 راه ۷۵۰ راظتنامشچ - ناموت نویلیم كي
 «ثلنیررب - ناموترازه+۰ , فرش -ناموت

 . ناموت رازه ۰

 دنتراچع نیدرف یجراخ یاهملیف_۳
 نافوط - نارهتزایدرم - یتکبهنادرم؛ زا
 یدرونامیا كيب . تدامسیامح -ارتپزارف رب
 دوبیئایلاتیا هک یکیرتکلا یلدنص ملی ة رد

 نسیا مامت رد هکنیاینتفگ ؛ تشاد تک
 هیامرس + یناریا ناگدنک هیه , اهلیف
 .دندوب هدرک یرازگ

 یکتبمه كيب ملیف نیرتهپ -
 و یبسوررد یزاپ شدوخ .دزادامش هننسپ هب

 - ددنپیم اراعهطماو

 یرایبیاهملیف رد سنالاپكج _- و

 1 ۰ تساهدرک یزاب

 رک ۱
 ۱ گرگد

۹ 

 تشهیاهملیف هزا ونشح
 ناناوحخاک رد یرتمیلیم

 نابآ ۱۱ یلا نابآ ۵ خیرات زا ررنهن وكنهرف نشج نپمهن تسانمهب

 ج نت ۳و

 ,دیدرگ رازگر ب ناپآناناوچخاکر دیرتمیلیمتشه یاهملیفهرا ونشجنیتخن
 , تشادهمادا زور ۷ تدس هراونشچ نیا

 ناربا یامنیس زاسلیف و دقتنم یرون زیورپ یاقآهراونشجمامنا زا سپ
 .دندومن باختناار لیذ یاهملیف یروژ تثیه ناوعب

 .داکیحردا : هتخاس - یگدنز هیشاحرد قلطم موهنم هب ملیف نیرته

 : هتخا - «ریوصت كي شمارآ رد» مسلیف یارب نادرگراک نیرتهب

 یزامنهللاحتف: رگیزاب -« یگدنز هیشاحرد» ملیف زا رگیزاب نیرته
 .راکادف كنخوه یاقآرادربملیف «ابابهفحت» .ملیف زا رادربملیف نیرتهب

 . داشیح ردان-هایور» ملیف زاتسیرانسنب رتهب

 كيپ ۰ نیدرف« مع ارامش مالس - ٩

 .دناسر ميهاوخ یمیطسکالم رصاتو
 ! دوردپ + مناچ دوردپ

 نایرومیت هنافا متاخ : ناره

 نابرومیت مارهیو مارهش نایاقآ و
 تسارکی . یکیلع هن یمالس هن []

 ضرر زاسپ صلخسک لاوئس غارس دیاهتفر
 ندیپاوجهب «اهک مریمتورزا» ! مالسلا كيلع
 : مزادرپهم

 : دیاهدیسرپ هک یئاهملیف شورف - ۱
 رازص 4۰۰ و نویلیمكي « مرادناز مالغ
 -ناموت رازه ۸۰۰ « غادهرقن - ناموت
 ؛نادرمرالاس - ناموترازه ٩۰ .قح دیرم

 « هانگ تنل - ناموترازم ۰ دودح

 و نویلپمکپ یقوط - ناموت راز ۰
 رالام ناموت رازه ۸۰۰ سامق می

 : ميرک اتسوا - ناموت رازه ۳۰۰ ءدکهد
 «دوشیمدراو یدهماقآ - نویلیم ۲ هب كيدرت
 پادرگ - ناموترازه ۳۰۰ و نویلیمكي
 ب ناموت راز ٩۰۰ . ءانگ

 رازه ۲۰۰ و نویلپمكي ۰ غاد كراولغو
 ؛ ماقرا نیاهکدیشاپ هتشادهجوت - ناموت
 نینچمهو تساءدوب اهملیف لوا نارکا شورف

 «دیشابهتشادرظن رد اراهملیف شیامن نامز
 سا «زیاج یدرونادیاكيب - ۲

 ساپس هدنرپ يمیطم كلمرسان اما تفرگن
 سای لوالام رد مه نیدرف . تساهدیدرگ

 رتح و ملیف هلجم ناگدنناوخ یارآرب هک
 :راپ۲یقوئو ژورهب .درب هزیاج تشاد هیکع

 .زاج یرداق جرباو راکی دینم نیهب

 ب ۳۱ هحفص ۲

 . تسا هتفرگن سایس
 ژورهبزا رتکرزب ینس رظن زارصان - ۳

 هكلم هپ مه ارامش مالس نمضرد . تسایقو و
 نیدرف و كيب ۰ یقوئو زورهب ۰ یعیطم
 . دناسر میهاوخ

 ۱ تسیل ییاوج ضوع «دایز
 یردکساهرهز مناخ : نادابآ

 نیرتهبارامنیس هراتس هلجم هکنیازا [7
 نآ میداتسياو میدش لوگنش یلک , دینادیم
 ناکدنسیونهک تسامش یاهفیرعت نيا ۱ لفپ
 شالت هپ هلحم ندرکرتهب هچره ردار هلجم
 ! مينونممیم یگلمج .درادیماو

 : هک دوش شرع اماو
 هکنانچمع .تسا تشر لهانیرفآ شون

 «یدعهمطاف* شایلسا مان مياهتشون اهراپ
 . دشابیم

 ؛اهژورسیا ملیف ردیزابیارب شدزمتس
 مسلیف نیرخآ ؛ تشاموت رازه ۷۰ ۷ ۰
 هدرسپ یور نونکامعهکدرادمان كدصاق وا
 4 * تسا

 رتمک اهژورنپا یناهنسا هدنناوخ اور

 مهراپکپ هلب .دزاد تیلاعف یتاوغسنارت رد
 ما دنکیژاب «هقیمخ» ملیف رد دوب رارق

 ,دومناهر ءراک همین

 یتوختاطحل , زوردن ابشمنکیم :وژرآ
 3 . دیشاب هتخاد

۱ 

۳ 

۳ 



 (هیقب) یلت

 یاهاچ نامئوخ پاصبو ميدركيم شنرگ
 ناهگا ؛ ميدرکيم اتامت ار تن یندپد

 ؛ ندل یاهامسیس زا یکیی یولچ هک مدیت
 لخادیاهکعهبودا هداتسپا یناپز تیسج
 هجوسومیتفر رنولج . دکیم هاگن نیرتبو
 یناگدنزهملیفاسسننارد یدوزب هک میدش

 صف ب مهچ هنیشیورو دهم ناشنار

 ینوتنآهک دندوبهتشون مه امسیس یواج یاه
 یارب ملیف نیا فورعم رگیزاب . نیل

 هزوریفهب . تسا هدمآ ندنل هب نآ حاتفا

 نالانیمهدس ریاهیس لوئسم زا دورب متنگ
 دوبنیامرولنم ؟تساجک رد نیلوک _ینونآ

 ینوتتآ ابیاهبحاصم ناکما تروص رد

 هصلدنچوفرمزوریف . مشاب هشاد نیل و

 نیمهدبوگ ی م امنیسم لونس تنگ و .دمآدعب
 نویزیولت ویدوسا رد نیئوک ینوتتآ نال»

 یهمانربكيردرگید هفیقد .دنچاتو تسا ندد
 میام روم" کیم "تک ره ینوزپوتت
 هچرهاس متفگ هزورف هب . دونیم شخب

 هکلباتمیورب نویریولن نامتحام هی رتدور
 . مینکب هبحاسم نیئوک ینوتتآ اب میناوب
 هب وییداسیا نایایخ رانک رد هزوریفو سس

 یور اراب « نوب زی ولت میتفگی م یکات ره

 هنرک بجعت نم ! تفریسو دادبع راتف زاگ
 لتسمهیسیلگنا یاه یسکان هکسیا زا منو
 دها وخب ناشلدهک اجک ره نامنوخ یاه یسک ات
 هرخالاب.دن وریمندنها وخن اچکر هو , دن و ریم

 هدایبلاحرد هک یک ات ناگدنار زا یکناب
 .ميتشاذگن ایمردا ر عوخوم دوب رفام ندرک

 رد تل نویزیولت نامتخاس هک دش مولعع

 اجنآ هب نتفرو هدخ عقاو رهخ زا جراخ
 یهنننار . دریگبم تقو تعاکیزاشی
 یارب هو رفاس یاری تفگیه یسکات
 نویزیولتهبدنکینف رص مادکچیه , یسکات
 یصوصخمیاه سورس هک تگیمو دنورب
 دراددوجو نویربولن نامتخاس هب نتفر یارب

 یمن رگیدهک دوب هدش ربد ردقتآ هتبلا هک

 راوسنیلوک ینوتنآ تاقالع یارب میتسناوت
 مربتنیلوانیا باب . میوشت اه سورس نآ
 کگنسفورعم هشیپره كياب هبحاصم یا رب

 ۱ دروح

 9 لا
 ینا ریایاههنا وناخرزا یکیاب زور ثپ

 زا یکبرد دندرکیم یگدنز ندل رد 6

 تاقالم رارق ننل فورعب یاهناروسر
 ناروتسر هب رتدوز .تخاس»مین اه , میتشاد

 هدمای نامناسود روه نوچ و میدیسر
 نازوسرفارطا رد ميتفرگ میمصت . .دندوب
 هجابكيناروسر یوریور . میکی شترگ
 هداتسبا نآ رانکام هک دوب یمودع ,نفلن
 میبار اهنآ دندمآ نامناتسود رگاات میدو

 رد یولبات هب نم مثچ ناهگا تفونبارد
 هب هک داتفا یبوع ننلت كسویک لحاد

 یلیح . دون هدخ هتشون یسراف شوخ دح

 نکسرراچهک مدرک بجعتو مدخ واکجک

 تدنللتم یرهش ملت ثسویک لخادرد تسا
 لخادب .دشاب هدش بصع یسراف طخ اب یلولنات

 هک مدید یننگش تیاهنرد و متفر كسوک
 :دناهتشونیسراف طخاب یزیمت یاونم یور
 .بوخلیسوتاهنوگر ه شورفو دیرخ یارب»
 !«میرکشتم . دینک هعجا رم نالف سردآ هب

 ۱« لا

 یناربا هداونآسح نآ یاعتا هبیتفو
 وگد سلب زا ؛ میتفر ناروئسر لخادهب
 تافاعتا ویندیدیاهاچابیو , مدوب مرو ندل شخیء«راتس» یاه هنارت زا یکی ناروتسر

 ناروتسر نیا 4 دنداد حیصوت میاربو دنیم

 یاهشوگر د . تساندنل میقع ناینا ربا قوتاب
 لوعتمرعن هسود رتسک را كلپ ناروتسر زا
 زیمرس رتسک را نز نیو هک دوب نتخاون
 رفنود یکی . درک ارچا ار یگهآو دمآام

 یسپ « ددوب ناروسر رد هک ینایناریا زا

 دندرکل یامت راهظطا . نماپ ككيلعو مال را

 مه نز نلیو نآو مناوخب یاهنارت نم هک
 یاهگسهآ زا درم نآ . دنکب یهارمه ارم
 دلبار «اهیلف نالعلس» هنارت لعفف , ینا ریا

 تاطاصنارن رعع نم هلاتختوخ . دزاونب دوب
 مدویدلب . .دناووخیع ارنآ فراع هک ار اهیلف

 ناعدوح زیمرس ار هنارن نیا امش هزاچاایو

 «درنلبو نآ هکسیا پیجعو . منرک ارچا
 هکد رکیما رچا بوخ ار گنهآ نیا نب زا

 یناریاهدن زا ون كي مدرک سح هلفحل كي نم

 1! تسا ندز نلیو لوعتم
0280 

 یگیوددلردتافا زور دنچ زا سپ

 هدوریفو نم ؛ .تدل ییوج یاهگ رهخ را

 دجچزا سومیورب ایلاتبا هب ميتفرگ ممه
 تکر ح نارهت فرط «مر» رد تماقا زور
 ندکیتحارهب مر رد ندرک یگدنز . مک
 یثابلاتاناب رام زامادکچه هک ارج تا

 یئ ایلاتبا بلعا ۰ یناث ردو ميتسنادیس ار

 دشا دن یلاشآ نا دنچیسیلگنا نابز هب مهاه

 اهنآاب تسورس نابزاب میدوب رویجمامو
 ! میئزب فرح

 «مر» یندسید یاهریچ زا یکی
 زا ۰ تا نآ ینابایخ رانک یاهناروتسر
 داتز یلیخ مررد اهلاروسر هنوگنیا
 و گرزب یاهور هدایپ لخاد رد . تا

 دناهلیچ یلدص و زیم « اهنابایخ عیسو
 -یمتفایروفوب . ینوراک ام لثم یئاحاذغو

 یسبیع ؛ یرذگن هک نانایخ ره زا و دوش

 ینوراک ام تدرک هلول لوعشم یدابر مترم

 ! ده اه لاگنچ رونب اه

 دنراد یملاج هرظع مه مر یاهناباخ
 و دوشیم هدبد«تلاتسآ» ینابایخ رتمکر م

 یلتس یاهگس هلق ا اهنابایح مه رونه
 ار "یملاح رظاع و دناهدش شرفگس هدخ

 . دناهدروآدیدپ

26 
 هک یوگس یئایلاتیا ناوج یاهرسپ زا

 ینایرلیم . امدوخیاهناوج زا یضعب لثم
 ره ردو دنراد اهمناخ نتشاذگ رسبرس هب

60 
 هک یرور تب دودج نص رد هتيلا

 داش هک مدش وریور زین یرگید بلاج
 ردتسهیلو . دشاب هتشادن ار نتشون شرزرآ

 ناسود هب هک یلوفب , رصتحع نیااب ش

 رکف ؛ مدرک لمع ؛ مدوب هداد امیس هراتس

 ارناتفونیا زا رتشییو دشاب یفاک کیم
 هلصوحوررپصاب هکنیا زا مرکشتم . مریگیمن
 ۱ دیدرک هعلاطم !رثآ

 (هیقب) نیدا راک
 درودرطن یراسنی

 هچره متساوخیم»

 مدرک ساسحا بمب یتدم : مربب یپ اهمنا

 وب ایدرد یزیچرهزا رتهبار راکتیاهک
 مراد
 غولب اب متسهرتریپیمک الاح نم

 ۱ مهدیاش ادشابههرکارشدوخ راک اهوراد ن ۱

 «؟دنادیم هچ یک

 « یلپوتف » یهلجم یهدسیون داقتعاهپ

 دوجوم نیارد لوا یهلعورد تیساخبب

 و وملوا . دنکیم ییادندوخ یرینا همین

 نییئوپ سابل ررط : مود یمیبطی«زادنا

 تیم رد وا صاخشرن : موسو . وا

 هشیمهیعوبطم دخیل وا سسرد
 رگشسرپ هب .لاوئسرهزا لیق هک دراد بلرپ

 1 دهدیم نیروح

 .یم دایب هک یهجوتن لباق لز نیلوا

 شندزرک

 ,لیف رد«فومولبدا تریار» طسوت «دروآ

 دشمداد واب «یدنلب رسنح»

 ؛ رعانیاهمدآیییهنافا

 دوب هدرکینادرک زاک (یشآلاه) ار ملیف
 وب زی ولت لابرسردارس یداراک یزاب یهرطاخو

 درکیم هدنز ناهدا رد وهخکک

 تود یلیخ ملیف نیارد ار مشنم»

 ی دن رناتساد ؟ 1

 ,دنیونومدنناوخ

۱ 

 ساحاشقننیارد یزاپ زا نم . تخ 7 ءزاب زا ادن ایم

 هک ارییاهراک ماحنا اریز + منرکيم تنل
 تنودمموب هدش بکعرم یناوخ نارود رد

 ۰ متشا

 دیوگیم نیدلواک
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 یصوع ,یع در

 رد ازمهار نم»

 هچرسصهنیالاح
 یدزا ثاي ایدت رم ثب

 « ماهدرک
 دیئوکی دیهاوخیم

 نمایم ماهناحب دنا وتیمدنیبارم دهاوحیم یسنیم ار ناوج یاهدع « نابایخ و هچوک

 شوحمرگ رسو دناهدانفا اهرتخد لابند هک
 ؛ دته شو

 یولج اپیارج نا زا اتود مهراکبت

 هروریفو نم زورنآ هنبلا . .دندش رس ام
 یو تکاپو هسب دنچو میدو هدرک دیرخ
 یولجاهناوج نیا زا یکب . دو دامباهتسد

 تنگ یلاهزیچ یلایلاتبا ناپریو دمآ ام
 مکیم رکف . ميديمهفن ار شایعم ام

 هتب و دنک كمك هک دون نیا شروم

 ۱ دروایب ار نابیاه

 هچ مسناديمو میدوب هدش جیگام
 نایزیودخینابصع هزوریف هعفدکی . ميلوگب
 اتناوج نآ . دیشک دلد ناخرسب یسراف

 تفروگاچیدز , میتسه یجراخ ام دیهف
 ۱ شراکی ی

 هراس - ۱۲۳ هرامش . - ۳۳ هحفص 0

 ۱ هتک رب

 یگدنزمرتخد اهتت اب «نویناک هردنم

 یک ره . موزیمن اچچیه نم مراد یمارا

 ایسکره . مرادیشوخ یکدن مر تخدابیم

 ٩۱ دشابردپ كي دناوقیمرتخد ثای

 «ییالط یوک» ملیف ردواشیپ لاس
 ملیفكنيا امو .دترهاظ هصهرباپ ثاي تئیه رد

 رد ار وا ۲۰۰۰ لاسرد کرم یهقباس»

 نیا مقاورد . میراد نارکا یور رایدنپا

 نسیداراک هک دوب ییهپرص نیرتیزاک ؛ شقن
 مسراتسارپوس زاهک دوویلاهیانیس رکییرب
 تفریم راصتحا هیور ودوب هدروخرسدوخ

 تروآ هورف
 او . دن زیگنایم رب دوخ یاه 6.۰ لاب زدم یتفیام] ید

 "44تسویپ, عمج نیاب زیل هنوتلوئجرس ینپ را یکی نیتشکنارف شتنهب یداراگ
 یساندوخ نیمز یاهءرات یکر م یهدپ امن

 هدیزرووفلالاچیهتج لآاب یتقوو .دنگیم

 گرم یهیارارب شهایسو یمرچ ياهسال و

 اوآو « ردارب تفه یارن سورع تفه یاهیدر هسرپ نارودهیدوخاپارم اریر متشان
 یکدنناوخ رطاحیمياهبدرک ءرودو نرت فارطا

/ 
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  امنیس هراتس صوصخم ساکع
 ۸4۳۲4۰ نفلت

 .دبابیم تسدامنیسرد یقیلعت نانچهبدیشنیم
 یآیهبذاح زا دناونیم لکشم رگاخامت هک
 # دن اهرپار دوخ

 ۱۳ وب ۷ بوک اکیرمآ یاتیس
 .هرعمزح دوخنابزریزرد ار یعوبطینپریش
  رتیپهک تا یزمز نامه نياو + دنکیم
 س  متتناز-نخن نآ زا

 تص

 . (هیقب)یدمک یامنیس

 ۲ , دنکیم یراگساوخ . دهدس

 . شلاکبزوم یدک ننااب نوبج
 . « یلواپ كيد یاهرکفت زرط یعاعت یوررب
 .دوجیهوکشان یاهملیفاب) یتناد یلناسا

 یحرطو « دشکسم ناللس طخ ( ناراب
 ار لاکیزوم یک هک _یحرط , دزادنایمرت

 اوتحمو مرف زا یاهزا ی هلحرمهب
 , .دشنس

۵« 
 اکیرمآیسک یامنیس هب عجار ام فرح

 اههرامشردو « دش ماعت اجیارد

 رد امتیس یدک عون هب عجار تحب

 ابوایلاتیا . هسنارف صوصخب اهرولک

 ؟دمک هنارفرد . تخادرپ ميهاوح ناربا
 ۳ زاسلیف راتآرد ناویم ار پا

 ملیف هکنیا نمص . تفرگ ارس ینان از
 تم روثک نیا رگید لاحو هتنذگ نازاس
 ردزیلوکیرثا ربورورلک هنرب یمد كاژ
 راثآ ی رسوءدنراد یئال ولطدپهیمز

 اودیئول یزاباب هپورت نس مرادناژ

 او .دانکیم ریسیرگید یاوهو لاح
 و «یزیروند زیعآ لره راثآ
 و یمرسجورتیپ ؛ اکیسد زیمآ
 یدابزتحب هک دنراد رارق

 زاد هدنکمرگربوحرفم یلصاح



 تم

 اختتفا لاتسب رکامنیبا

۱ 

4 

۱ 

/ 
۲ ۳ 

 ی ی ی ی ی

 امرذآ مهدرتاپ هیشود

 ۱ ر د رن
 ِِ-ت م

 دست

 هامرذآ مهدزناخ هبح

 اهدنخیل و اهکشا
 هامرذآ مهدعه هبش +

| 
 ی یر سره رنک جک

 لاویتسف نیرتمیظع دزادز
 یادص و دیدح یپک اب ار یرتمیلیم۱۷۰ یاهملبف
 دراذگ شیامن ضرعم هب یدناب ۲« تابنوق وب رتسا
 شیامنیرب ز حرش بشودتدمب ملیفرهمرتحمنآ رگ اشامت هاف ریارب
 .دمآ دها هوخرد

 یرتمیلیم ۷ + یاهملیف لاویتسف
 یدناب "کینوفوی رتسا یاسآ ه رجعم یادصاب

 یو هاخدور لب
 تابان

 تاکسایس جرج -سنیگ کلا -نیئوک ینوتنا-فیرشرمع-لوت وارتیپ :نوچن اکسیر بیرتمه ترش

 نیئوک کموبتسا- زو ردنا یلوج-ربومل واسنر ال -سیترک ینوت-سالگ ادک رک -ندلوهمایلی و

 امنیس هزاتس - ۱۱۳ هرامش - ۳۳ هحفص 7

 و رو رو رج وجوو وج وجو جن ج یون و حج 2 كف

 دست تر
 _ى
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 (هیقب) رتانتدقن

 .دنکیمراچد یلیعحت یتحا ربع
 یفطات یاصف دوخ , تاملک ميققگ

 اما تسبیح نا . دنزاسیمار یگیریفو
 قارس یدار نا وا رف هیکت و دیک 6 رطاحس

 ماگنهنآ - هاگهگ نسح نیا ءاهمنآ ناف راعم
 «تاملک یگدن زاس زا سرسم یلوگ رپ هب

 .دهدیم ناننهچون مهراهتهباس 4 .دهاکیع

 بنویاهرونح؛ هشون یاهمنآنایمرد
 هولج هچوبا روضح نیالپالد هب هجوناپ

 یریسطخمه شاهارکفشور یاهفرح ..اکیع
 هنسپونانآ .دراداهراتفگ یلک رسم زا ادچ

 یلجن : نویاه دوجو رد ار دوحراکفا

 ینح . اههننگ هک ميلوگباجیمه 3 تساهداد

 تاملک هرمز را ءشب اهیگتخیسگ هب هجوتاپ

 یاهنشونتاملک زا ار شهارهک تسا یشیامن
 نانچمه یاهدبنجزا نیا میتفگ و دنگیمادج
 . تسا شیامن یهدنام توا رطرپ

 اردوخ یفرطیپ « دنکیم یعس یدار
 مییییم . دنک تسیاعرشیاهمدآ لابق رد
 *« یرازابریپ» یتسرپلوب هیجو ردوا هک
 نحد لک ردامادنکیم شیپاروا یهتنلگ

 .تسادوهشم ییوخب ناوجللزا وا رادیناچ

 زااردوحاندها وخپم یتیالاپ هشون . لک رد
 « دهد یصالخ اهرامش و اهیلوگ رپ

 اهت فسوپدنحم ینویزیولت تخادرپ
 شومار فار یریوصتیاههنچ هک تسینادرگر ب
 اردوخ یهنیظو یلوگ « وا نییرود . دنکیم
 . دنادیم دودحم هتشو یرادربیکحاهب رد

 ینویزیولت نادرگ راک كي ميدتنهكسلاح رد
 ریبعت + ریوصت نابزهپ ار هتشون لاچ ره هک
 ینیقالخ , لبدبت نیارد دناوئیم هنکیم
 ینویزسبولت یوار افرصات دهد زورپ دوخزا
 هدنزاس ناونعب اردوح روضح و دنا هتتون
 ینعبدح نیرد.دنکد یک ات یربوضت رثا كي
 دمحم راک - تیقالخ زاربا نو ندوبيوار
 . ه نیارچو تسایتنفرپذپ فسوپ

 رورع - ساب كمايس « نوراق مگ - ییلرورویرلاو هاهراتات یارحص بروم نناصاخ داعپااب یوسنارف اتم یاهماشپاسن

 شیپاهتدمزا هچرگو منک ی منارجا ار روتک
 یلو منک راک یناریا شیامن هک ماهتساوخ

 . كیريوک یلناتا . نودهل یرابو

 اههراونشج هراونشچ ینارسبا شیامل و هدسیون دوبنک لاکشا

 نیک نانچنآ یشیامنتساهارمهام اب هتیه
 دودحم یلیختودشابن یصخن یوخ و قلخ
 اجنآ رد هدسیو هک یاههاح بوچراهچ رد

 یضبراثآرد.دئاب هتشادن هتشو ار شرتا

 اهلدج و تحب ارتکا ام نایوتمارد زا
 زا یته نوچودچو دسریمن لامک هب
 رثارفقا رلعطرپ و یبدا تارابعو تاملک دح
 نادرگر اکناونعب نمابیرثایتفو و دوریمن
 ادیپ تیعقاو زیئارجا رد دنکن داجیا هطعبار
 . درک دها وخت

 یناریا ینیامنهک رضاح لاح رد []
 یاهداریا همهزا تشیامن اپآ ینکیمراک

 ؟ تسا اربم هدش رکذ

 یبشاه ینهم زا هک هتشون نیا

 هییدبهدسیو روضحب و هورگ سوت تسا
 امبار ناکما نیاودوشیملماک و هدش یراس
 سایاپار یمتسیس هتفر هتفر هورگهک دهدیع
 لکشم ندوبباذج نیع رد هک .دنکی رادذگ

 یلوتسین لاکشا زایلاخ راکنیا ته زیب
 هزان هک مياهدرک عورشار یهار هکسه

 درادیم هگن یفار ارام اشگهار و تسا

 یارب یناونیسوگچ و دح هچات (]
 مات نارادسود ؟  ۱ 2
 هک ار یناک هورگ اب هارمه -

 اریلب لیم لامکاب دنشاد راک هب دمقالع

 شنففوم هک هحنص نیاابیامترد و میوشیم
 مناحاوخ هداهن نآرد ماگ هک یهار رد ار
 زا هک اجنآانام , دندنویپهب ایهب دناوتمس

 ناسیراک هدودحم و تقو و دیآرب نامسد
 ناشکمک زا و هدرک یراکمهاهنآ ایدهدهزاجا
 ناتودهک منکیم هیصوت ميلوجیمدوس زین

 یرتالتیاهراکنابرچ رد و ندیدزارنه نیا
 نیاهک دن زیهربن نتفرگ رارق پا یامنیس و
 هبرحتو نتخومآ یارب تسایزاغآ دوخ

 , ندرک ادیب

 ؟ یشاب تیمم

 7 هب دیرف رهچونم : ميلوگناهبزاب زا
 شتسار دوب هدمآ رب شفت یمدهع زا یلاناوت
 هدیدسن یلاناوت نینچ كاپ ووازا تتعیدنچ

 (هیقب) هراونشج

 زا کو یروپ ««دمدرخ - ننهلنیار یزاب تسیقاک ۰ هنفگ نیا دیگآت رده میدوب
 رد صوصخبو رخاوا نیرداروآ یاهنحص
 موریز ۰ رخف رذآ ,هدیروآ رظاخب «وللنا»
 . دنکیم ریوصت ییوخبار ردام كاپ ساسحا
 .دوب یلاشامت یراپعم رداهیزاپ متک ناتتحار
 هجوتاب هک هداوناح رسپ یزابرج هب هتلا
 رتارف ینیزاب تربدق ,شراذلگ ر ثا روصح هب
 , دییلطیم نیا

 (هیقب) كنهرف
 ؟ یلکيم هیجونهبوکچ یروآیم

 دونکارپ میاهراک ادتبا رد نم
 یلاهآ و هبرجت ددرکادیپ رطاخب نیا و
 دایز راک رثا رد دون مه نیا یاهیوریزاپ
 وارچ نم هک لاونم نیاودونیدادیپ تهج
 و مهدیم هچ و منکیم راک رلاثت یک یارب
 زسج يزسیچ نم راک هک مدقحم مریگبم
 دوسخ زا فدح و دوخرد فلک یرادفم
 مياهزاک هبمز ريخالاس دنچ رد , تیل
 و یلاگمه هبج هک یلاهتوتصم یلما رب
 نم رگبد الاح یلو هدیخرچ هتشاد یلاهچ

 ءریزچ - نوشرپار لکیام
 هک رعصقر ب تلکرموالماو
 بنژوب .كروگم ءاواربود « وبویو وگوح
 « ارالکابود - تلک باپ , راطتنا قانا
 , لینشادسکوب گارپ - رتیکنچزلراچ
 سورب :تفارفتافوا - لیمالو كایتنارف
 نایلیج ۰ هماقرو ناوخ هزاوآ - یتب

 - نئاکنایاد « كي هرامش - كکنارتسمر
 لپناز ؛ اینو - تراوس تریار ۰ دکن

 یاهنوتا - ردص نیبح ؛,نامز ب ناریوگ
 يمسیرکیارپیراطف -وکسنكیراگ + یگتس
 تناوتآ , یتيلدیف یاه -- زیپس دیریه
 ءنوخوش + تک ح بایرن - جیوپک راتسا

 -سربج دلرتیوآ: شنآ,-- ولو نلآ الاژ
 هطبار لبیک لپ تالیم ۰ ۲۰۱۲ دوتبیوآ
 هباموس ۰ هریلدو تکیرگ وکنالز : هناگهم

  شخب .نومعر« ۰ اهنیارب هءوالع

 هداد شیامل زین هفیاس زا جراخ هنلب ملیف
 - روپیر ماره « لاوخ سولاف ۱ هوشیم
 موحرم «تساا زبخ یب شردام زا نازمارش
 تربار : نتنک گر ماب -- مر نونف

 اتم هزاتس ب ۱٩۳ هرامش ۳۸ هحفص 60
۲ 
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۳ 1. 

 تیئالومنیمار

 هکاع هراوننج «راوننج شپرد[]
 :درادکیم اد شایئاپرب لاس نیموس لاصا

 یاههراونشج ردهدنهدادشپ امن ی اهملیفهبخن

 یاهزیاچ هک اهنآ هچ + ایند یللملا نیپ
 « دناهدرپ هک اهنآ هچو دناهدرب
 ؛«.هحنک یهرود ود دننام دنی آیمرد

 . تسا هزاوشج تسق نیرتراپرپ شخپ

 دنیآیمرد شیامن ضرحف هب هک یناهملیف

 زا دترابع

 شی امسهب
 نیا ۱

 - اواسوروکاریکا ۰ الازواوسرد

 نانامهیم - وقورتاوسنارم , یبیجوت لوپ
 دیشاپكفلديطاوم - نیتشارتیپ , ناتپآ

 دراجیر
 یاهناوید - یکول ولمال , تیوه - رناد

 ویره ب نعروف شولیم « دیرپ یفق زا
 لدپارگلرام , دنوریم كروپوین هب رتلاو
 - وتارراکولا . هتفر تسد زا یکدنر
 ردكيم ثايپ - یتساک كنارف ۰ رعرفرتسوپ
 « اهزورو اهبنس ریورتیپ ,كار کنیگه

 . سحن ملاط - [وکالیوب وتربلآ

 سم ناکوایر . سویوتا . كاجتنا یژرپ

 تفع - یرور وکچنارف ؛ یلات یاهنج

 هرارب,هکارپایل - رلومروانیل , لگشوح

 بسیسروکسا نیت ام,یسک اتءهدنناز - لکنیح

 هاگتیا - هییروان نارترپ ۰ لتاقو یضاق
 دژدس یکسزوزاملپ « جلیو چيیزگ یدمی

 :یگسغاب - وئاروپ سیئول هزوخ , راکش
 یتنومارف هداوناخ هپئرا - یوایمیک زیورپ
 ؛ اراخاریپوا هنافا - ینیبولوپ وروئام
 نامع , الازگا - اریثویلوا زیئول ءردنا
 ویکو لبوکر ام ؛ :یزوریپ شرام - من
 تالایطعت -یلچین ومویرأم ۰ زیزع نیم
 مامتو -ونیماک همیاخ ۰ ۳۹ لا- ینالوط
 .الوکاپیج نلآ ۰ روهمج سیئز نادرم

 ,وکسیاه هراوننج زا قوف یاهملیف
 ,نیراپ؛نیلرب «نایتسایس نس ,هرهاق ۰ ناک
 ؛ ونراکول ۰ انیمروئات ۰ یراویوولراک

 باتتتانارهت نانژو سلجنآ سول « یندیب
 , دنایش

 ام لایخ سوناف ؛ اهکنچرخ

 (ناریا یامنیس لاس هاجنپ)

 یرورم هک ام لایخ سونا شخبرد ال

 تسانم هب ناریایابنیس لاس هاجنپرپ
 ,دوشیمماجنایولهپ یهاشنماش لام نیمهاجنپ
 هاشوک ملیف ۰۷و دلب ملیف تعحو ثییب
 نیتصسن نایم نپارب . دوشيم هداد شیابث

 لهچهردح هک ناریا یامنیس یناتساد ملیف

 و ی رییکءاناتریراذگچ#
 تنا هدتش یممام لایخ سونا شخیرد
 شیانن هب ناریا یاتیسرد یرکد تالوحت

 میم ملیف دنچ ماب هچرک و هوش
 لااسماتسادفر دابرا نارپا یاهتیس قیر
 , دراد دزخرب یملیف « عولره

 :زادنترابخ شخب نیا دلب یاهبلیق

 ساوا : امنیس روشکآ اقآ یجاح
 -. ینارهارپفدرا ۰ را رتخ نایناموا

 ر دیلی بش ب لاثوک لپعاسا » رکنوسفا

 , درمناوج تل 2 یرورس قتوم * مت

 بو ادف حرف ,یزوف بش یاس دی

 . دراد شوگ و میشچ امنیس

  نارهت طفاح ادخ - نامرا ۰ اپرد

 « مناخوهآ رهوت - + نایکیچاخ لئومام
 - یلایمهک دومس ۰ رصیق - روپالم دواد
 , لکا شاد - یئوجرهم شویراد + واک
 شویزاد . یچتسپ - ینایمیک درمم
 - یمناح یلخ ۰ راکتساوخ - یئوجرهم

 «مراهچزوریص - یناسیب مارهب ۰ رابگر
 -شوپزاد ریزه ۰ ۲ یی - لدریت نارماک

 وورپ ۰ اهلوفم - یردانرپما ؛ ینهدراس
 و نارگید روصحرد شارآ - یوایمیک

 - یرداسریما ؛ نیک - یلاوقت رسا
 - ثلا دیه بارهس . هدام یاعتا كي
 ۹ ط ارآنامرف نمهب : باحتحا هدراش

 ۱ هسو هیرغ تتلا دیه بارهس + ناجیب

 ور ۰ رادیارسو - « یناضیب مارهب
 ۲ _ . شاتیه

 5۹ ین اونا نایم زا ءانوک یاهملین
 ۱ زا ۰ هدنز و ثكرحتم یثاتن , دنتم یاه
 ۳ 5 دنادهض پاختنا هدع نیا یاههتخاس

 ۲۳ کلک نیرر نیدلارون « یتفن کنشوه
 یلع - روپ یر مارهب - یلاقنم دیشرف

 | ساعت ت یمتسرایک سای یردان

 رتروهان ونک تقنیارد 03

 دم یاهملیف ۰ تسا هراونثج

 - یژولوئدیا هکیناهملیف یاهراپو
 یاهلیف زاادج یبوچ راهچرد

 ۶ دوشیم هداد شیامت « دنکیم

 ااشپ مات + هاتوک ملی ؛ و دلب
 امن هک تسا هزاوتشج زا شخب

 یاهملیف . دوتیم رارکت رابهس
 ۱ زا

 . هئاراک نیرت تخم

 اموجم هدنورپ - وتوگ یجوش

 ؟ام» هررلناوج - ارارف هیزوچ
 الی یکدنز , یشوگوزیم یحنک
 یماکع ودنیتودن اک ۰ امنیس
 ازوءوپراع . ءاجپ تنکشسمهد

 جرم -نیورارژ - لباوسنارم
 3 رفس نیما دارب ناینسرک

 اوحو نشچ - وتسوک ربا كاز
 ۰ یشحو یایند - فیسور
 9 تالیلست - ینامیلک وین وتآ
 3 ارارسا - یدارد ناوتسیا

 ۱۱ دیترابع ءالوک یاهملیف - لنیر
 ناو ۰ سراپمایف هراوننج



 ها ی میم یون دیس هد او ,نتخام

 ,نسیوب فلوکسیا ۰ نارب
 ما رسارس نهآ

 رحاصابیایند : ینیلف وکیروز
 ِ ینوینوتناو یسئوراپ را یب 0

 رم اس ۱ رد هک ت ساینایلاتی ۶ نیموس

 شراثا رپ نارهت ملی یناهج ی هراو
 1 ۷ لو ؟ ۱ 5

 رادمان نادر راک ییلط دوشیم رورم

 ربزیاهملیف ؛ شخ یلاتیا یا

  هراد ر

 یرامه اب ۱۹6۰ ۰ هتیراو یاهرو

 اهدرگلوس۱۹۵۲ دیس ونالوتیلآ
 س ۱۹۵۵ رابهعح ._ ۹۵ > -

 نیریش یکدنز - ۱۹۰۷ ایریباک یاهت
 یانیلوج - ۱۹۳ مینو تنه _ ۱۹۹۰

 حاورا - ۱-16 اسب س-۱۹۷ تیمادیبات
 »۶ منیف

 - وپنلآراکدا رنا هدام

 وینوتنآ رتکد هموسمو _

 ساسارپ«تیدباا قنع زا دوژیپا

 یراح یاب
 نوکیربتاب ۱٩ ۱۹+

 سم ۱٩۷۲ مرز - ۱۹۷۰ اهکفلد --

 یتیلفیهتخاس نیرخآ - ۱۹۷۲4 دروکرانآ
 هبندوبن هدامآلیلد هب «اوونراک» ۷

 دما توکلیف اما تل هدیبر هراوچ
 هب «ینیللفیا ونازاک هرایرد» نارع تس

 هناخراک تب . سکنبرف سا ۵

 ابور

 یرگیزاب «سکنبرف سالکاد» زا[ت
 ۱۱ ۰ دوب اهورامنیس دوصع یراکژور هک

 : دیايمرد شیابن هب دلپ مئیف

 روتکیو ۱٩۱٩ ۰ .دنتلغیم هک اهربا - رپاه

 بولپنیدرف ۱۹۲۰ ۰ وروز تمالع - کف
 ولبتیدرف هرادگنعتهس - ۰ .دیردت ۱۹۲۱ ۰ لح

 ۱4۲۲ ناودنلآ . دوه نیبار -- 0

 ویکنود - شلاو لوئار ۱۹۲4 , دادمب درب
 دزب ترک هلئاد ۱۲۵ ۰ ورور رپ

 - زکراپتربلآ ۱۲+ ۰ شوپهایس یلایرد
 نینهآ باقن -زتوجدراجیر ۷ وچاک

 -شکسنز ندرک مار - ۱۹۲۹ ناودنلآ
 ۱۹۳۱ یزاورپ دنلب - رولیتما ۹

 هقیقد ههرد اییدرود - کنیدلک دنومدا
 -سکتبرف سالک اد «تکنیملف روتکیو

 یاقآ - نوسرماناج۱۹۱۷ یزاررب دن

 تادروکردناکلا ۱٩۳4 وزورک نداد

 شخبنیاردزین هاتوک ملیف ۱ نیارب
 -۱۹۱1یتخبتوخیوخ : دوشیم هداد شات
 - ۱۹۱۱ ء«دنهج یحاع زار - ۱۹۱۵ ۶

 وشکر ن - ۱۹۱۷ نوریب یهاک ۰ ونماک
 ۹۹۲۰ هن هچبو ۱۱۷ مرور

 سامحا یاههرمچ
 رب : «ساسحا یاههرهچ» شحبرت ۲

 زورم امنیم یمیدق .نیدمکود زا ملی
 هبسامتخا تضن زور هس + دونم

 هکناتچنآ نیا و دراد , نودکشل کز
 مکر طاخب هن , دنیوگیم هراونشج نالوسم

 ۰ ْ 2 رطاخ هب هکلب :نودکتل ندا هوج تبع ۱
 زا .تسا هدوب و یاهملیف یدگنلیره

 یرف 2 ۱۹۳ یررتیروح - اریاکشا ۱
 كارف۱۹۲۷ دنلب یاهراولخ سواد
 ٩٩۲۷ تسادایز رفن هم - ۸
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 سس

 ۱ ۱ تینا ۹۹۲۷تقلک ندرکدلب یاهملیف ن

 ده یر

 - نودگنلیره ۱۲۸ بیقعت نودکل

 -۱۹۲امتع ریطزاسب : ءاوک یاهملیئو
 و ۷۹۲9 دتکیملا -۰ از ریمزابرس

 . دیآیم رد نتیانن به ۷
 و وسخا نیدمک «نوتیکوتساب» زا

 : كئلب یاهملیف ؛ امنیس بوبحم

 « - چیلب تربزه ۱۹۲۰ كوپ هلک
 ِ نیالکیداو نوتیکه تساب ۳ نارود

 كجونو تیک رتعاب ۱۹۲۳ ام یتسودتاىهم
 نوتیک رتساپ « روییوج ككولرخ - ؛ نوتسیلب
 و نوتیکرتساپ ۱۹۲4 درونایرزد -- ۶

 نوتیکرتساپ۱۹۲۵ برغیوب .بیرکدلاناد
 رتساب ۱۹۲۵ سناش تفه - لین سکلو
 دیالک ونوتیکرتساب ۹۹۲۹ لارنج - نوتیک
 ۱۹۲۱ تمدخرسپ تمدخشیپ - نعکو رب
 ویلپزمیج ۱٩۲۷ هسودم - نوتیک رتساب

 زاراچ ۱٩۲۸ زیوج لیب یتشک  نروه

 موکحم یاصقچپءاتوک یاهملیفوس؛رسید
 دنالپاینک .- هقترم تمالع - وداپ -۳

 یقسپاق - اهنایساپ - هتفه اي ب ككسرتم

 حاوزاهناخ - رگنهآ - رپ - نولاب هتنک

 تشپ .- راتسرپ ریخب بش - هدیرپ نر
 اه هیامح - لایع لیمافو كف - هنحص
 هدرخیلاش -شوخ یاهلایخ - هناحاثامت

 ۱۹۱۷یاهلاس نیب هک یقرب هناخو برغرد
 دونیمهداد شیامن دناهدش هتخاس ۱۹۲۳و

 قرش قفا

 , ۱۹0 ۰ شزاس - گئالوپ یندیم ۹

 - ۱۷0٩ لتسق كي حیرت - نازاکایلا
 -رچنیمرپوتا ۱۸0۲ش رینپوهنیسرچنیمرپوتآ
 كيردنکمردناکلا ۱۹۵۷قیفوت شوخ هحیار
 یلناتما . یلکنیچ-۱۹۵۲ ناراید زاوا
 ۱۹9۸ ) ۲۰۰۱ یئاضف رفم - نناد
 (شیربوک یلاتا

 (هیقب) نویزیولت
 نوچ ميروخیمرپ یانشآ یماسا هب درب

 رد نیا و. بیرفروپاش و شانیره ورسخ

 رایعكمس دیدج یتعومحم هکنسا یطیارش
 رسطن لباقم زین ینالصا اسردمحم یهتخاب
 . تساع

 زاهکی لانادرگر اک دروم رد مدرم اب

 تبحص .دناهدروآ یور نویزیولت هب امنیس
 دم راک «نیدباعلانیز هلادبع» میدرک

 : .تشاد هنوگنیا یدافتغا
 رتالترد هنفر هتفر امنیسهک هنوگنابه

 «تفرگ تسدبار لمع راکنباو درک ذوفت اه

 و,دش دنلب امنیس تسد یور زین نویزیولت
 «درک پدج دوخ فرطب ارلآ نانادرگر اک

 ینف یاههبنچ رد دیاب ار هلئسم نیا تلع
 هک ت روص نيا هب .تسناد نویزیولت یکینکتو
 عونوسلاب زا یرتشیب یاهتشادربنویزی ولت
 هب رتات سوصخب و امتیسرد هک ؛دراد
 دا رسضیجاص نالطلس الثم . دتربم لقادح

 یهتعاسود ملیف كي تروصب تساوخیم رگا
 هبیدایز یاههحح .دیاب « دیاینرد ییامیس

 هکیلاحرد:دشیمفنح , ندوب هفاضب نیم ای ۰ «برعیاهنیس رظنم» زا یبآ]
 نداد شک هک داد ناش نآینویزیولت ملیف نیمجیرن نيتال یاکیرمآ یامنیس و ایسآرد

 تسا نکمم هزادناهچات نآ ندرکینالوط و اینددرخ زا یاهملیف قرش ققا + هراونشنج فزوج ۱۹۱۹ ۰ باجیلاع یناکیرم
 ایلارتساواقیرفآ « اینآ : دریکیم ریردار

 قسا ءانوک ملیف 5 و دنلپملیف ۱
 ی , دیمستشک زا دتنراع قرش
 + ناطیش یزابنیمز س دوتاهتیازیگنیچو
 بلکلک گنول۲۸ ؛ امیشوریه - یزییش درف
 داد ؛یداک - یاربیجایتاس ؛ هطلاو
 ادامابیبجوی برد زا تشک ز اب --یبمارک
 تگنایل .ویکوف « نیچرد یلم یاه یزاب
 بوتویرپیمآ « هدکشناد ناجیهرپ یاهزور
 یناوجروش .-میکنوچگنا , هبرحت نیتخن

 ی - نی ثکناو - نیب کنچ من
 -اولیس-یبیا.ویلید + یلاوالوه -اکورپ
 دراروا روترآ ۰ گنیکن اچ + ۷< یاهب راب

 ریکیآ نمرخ ب گر ویلیپاسردناملپ
 یژلام- نز هب- دهعت ساحا - وانناوکت
 سچیبوج یابرد ناریگیهام یاهزاوآو

 دوخزا یشقن : هدحتم تالابا

 هراونشج یا زا یکی. آ

 نآرسکراد سامتعا یار یا
 شیامن فلتخمیاهلا هب یتلدتم هدلپ ملیف ۶
 ۶ هوشیم هداد

 - لثورتناب ۱۹۲۳« دیدج نیمزرس

 زیناپ - یواناه یرنه «.لافرام حرچ
 جم هروص هناج ۱۹۹: نیا هیبق

 - اپ روترآ اوج
 - نازا

 .دهدبناشن و دفاکشب ار یبهزا یاههنوگ
 نانادرگر اک ندخ بذج مود .تلع

 یسلام تائاکما رطاخب ؛ نویزیولن هب امتیم
 اب نتوبربولت دوچ تساهدوب نویزیولت
 یهیهتیارب تفگنه و هدروختتسد یهچدوب
 توبلیمدنچ یتح و دنکی مقرص لایرس كي
 -یمیبهعومجم اب لایر- یهیهتحرخ ناموت
 یلیخ مدآ مه شاهدنزاس یتح زونه هک دنک
 ۰ تین یدراو

 هرابنیازو - دنمراک «دسلاوز ایرتد
 : هوپ دقتعم

 نآهب ام يموب یامنیس رد نتخاس ملیف
 +تسا كیر كي هنادهعتم و فراعتما لکش
 یارب زاملیف هک ی فرح « تسین مولعم نوچ
 ابرخ ردقچ + هدروخ لد نوخ شنیز
 هب امنیس نادرگراک یروآور .دشاب هتحاد
 طرشهب «دشاب یدب راک دناوتيمن ثوبزیولت
 حالطما هبو ,دوشن نویزیولت پوعرم هکتیا
 .دراذگب ءوس رلا وا یور دناوتن نوبریولت

 یاهنرح - وجشاد «یررد یلع»

 :دراد یرگید

 یایهت یارب نویزیولت هک یتاناکما

 سيم نازاسلیق هب ینویزیولت یهعومجمكي

 دویزسولت رد نالا هک یلایرس ود نیمه
 و رصلوبا تخت ینعی) تسا نتنآ یور

 ](رایعثمس
 :دیوکیم - ریید «كناریب رهچونی»
 تایبدازا یحجت , دیارچ هکیرولعنامه

 "تارتاتت و یقیسومرنه زا یحبع
 نیس

 ۳ ۹ ۴ سا ۲۳۳۳۹۲

 سوصخب , تسا ,یطابنراو یربخ یهلیو
 دنام هدناوتیم ینویریولت ملیف رگاثامت هک
 تو .دنک لمع ییامنیس ملیف رگاخامت
  تروص نآ هب یلویزیولت ملیف رگائامت
 هترخیملمه .ادیلب و .دیامنیمن تحادرپ یلوب
 یسسامنیس ملیف رگانامت هک یتروص رد و

 رد ۰ دیاین ششوخ ملیف را هک یتروص رد
 دراذگیم اجریثات نآ شورفو نآ باتزاب
 .ددهدبرچ مهار شایلدنص تسا نکمم یتحو

 ینویربولتنادرگ راک كيراک ش زرا یلو
 هگتسانلا رد ییاعسبس نادرگ راک كيب تین

 . شلیف رازاب یتحارا و هغدغد زا جراخ
  دزاسیم ار

 ات تا

 بیاننیم وومادنمراک ««رسلا وپا»

 دیوکیم
 ۱ تا یارتوات و ییامتیس ملیف

 ۱ یا وب زی ولت نا زاسلیف زایصعب هزورما .تسی
 + دهنیس ماجنا ییومجم یاهراک هک

 یرتیلسهد رناش سبرودابار ناشایراد ربملیف

  تنیسروود زا هداتسامدع نياوب .دنهدیمماجنا
 هک دوخیم تعاب نوبزیولت یطافم یاه
 .  ,یلویزیولتات «دشابییامنیس رتشیب ناشراک

 ۱ سا

 یاهتیمنا زاسلیف نشیدج یهلوقم رد

 هک تاداج دیاش نویژیولت فرطب یموپ
 ردبقتمح یلو ؛ دشیمثحب اهنیازا رتشیپ
 متر و نازاسلیف زا یبهراپ دیاقعاپ هک
 یلطمو فرح راغآ دناوتیم ,میانش ءاگآ
 یایاههزیگنا ریم نیارد هکلپاتدشاب هزات
 سانکءرگ هبو.دوش نئور رتشیب یروآور
 ,دوش یهتنح ییهدننک را ودیما

 ییح مال یاقآ
 پاوج رد هک ءایس میور []

 تفرمداپ مالس , ینخبیم . داتفا

 «ا ماهدروخ« یشخبیم# سصرق#
 1 : مینزپ

 فقف ربهز ۰ امومول سیرتاپ -۱
 ب .دیسر لتق هپ هکدوبوکتک

 .نتخاسملیف یارب ینیناوق اهراپ ۲

 تتامه مضو زاپ اما هدش مضو

 . میقفاومامش رظناب دوب
 رد ناریازا ارچ هکنیا - ۳

 هملیف ,یلو دیآیمنرد شیامنهب یملیف
 لیلدپ دشابیمام یاهامنیس هدرپرب یجراخ

 ورما یامتیس هکنپاو . تساضاقت و هضرع
 يمان نانجنآ زونح + شیاهتفرشیپ مغریلع
 ۱ ,درادن یناهچ یامنیم رد

 ؛ دوخ + یئایمیکدومسم - 4
 شلیف یاربار اهنژوک مانارچ هکنیا
 . ۰ تساهداد حیضوت , «دیزگ

 : یوحبپهکد ینیبیم - ۶
 ةلج یور دیاهدرب مان هکار
 ءایسو كچوک هامپا رگا یتح
 : , فشاپ

 ت



 2 هتنکرب 2

 ماتوكج

 _ِ ۳۹ وب هک دیایم
 ِ ٩ هجیتیب هكنچ -)ت

 ۱ شر رپ 2 ی ِ 2 ۲
 ... هداتهداهچ و زاتمم یامنیس نیلاا یئاتتسا «اعزخم و اهبلق» هنبلا هک 5

 * هج هچ ۵ و حرط هب اراهمنآ یناور یاهم

 ,تساهدمآ اهامنس هدرب یو رب لاحبات هک ی ملیفنب رنداجیه رب ور حرح رب حرط نی یمرد .شپ ۳ ِ و 5 بت

 , دناهدرک اب اغوغ _مليفنیاردامنیس نارگیزاب نن رتن وجم

 رول تب تب سرا مست

۲ 

۱ ۴ ۲ 1  

 ع 4

 هد ی ی ی ی ی ۱ ی ی

 ۲ وه ور

 تن

 هنخاس وس ری
۳ 

 و یادرت را هب یا و وز
7 

 هی تب ییرع من هجرت هاواس

 ر یمهم خعرسوم اما .برا- راسلیف نپآ

 تفریم هک یراظتنا مخرب هتک یمم حرطع
 زن ملیف دفینادب تسلاج

 تیز یگدنزاپ فاصم رد ینیچ نیتنلکنج تك
 گید و تسمه مه ماردو (!) تس

 ی بک زر ودوشیم نایب یهادت ملیف رء هک) یرهغ
 ناونمهللالخ دروخ هب دنتتمبانج ینالبعرخ ۰ رروجیم تکش (تسین یربح ریوصت ز ,  ف الا

 یاس ًاتیاو هدوسن هنتسب 4 هناهیلیف دف ه 9 4

 4  كس تیز سم هدیدپ تیاب "و شا

 اعانناهک هدرک یرت دف رازاپ حق یندپ لیرایب مایف .دحدیم تسدزا (راک هوخ
 «تس ما

 0 هناتسو:یلیخ اهمور ر۱۱ تسا ی تین بسا
 تیرگید ملیف هنارف زا «نم - وح»

۳ ۱ 9 ۱ 
 ۳ بلور )و همقدش هچوسمان .دنک یم لوط یلیح +(تسا

 ام زیموت .یصروع ر و تو ۳ یرادربملیق حج ینالوط مليقنا یلما  1 تن و دف چک

 «تو رپالمورتر» مساهپ هلاس؟۸مداتاپ هدنزاس

 !رکتتماوح) تسارپ هلسوح +(دنک یمداپ

 ۲ سوز یادتیس .مسا رح  تیحیت هب هک رآ

 ياهختو يملع نا لپ نتخا- دمت * سس جناسضیره هدرپ و یرتیلیم ۷۰ ها
 0 ار «بساتساسنرت» و «ورومناز» یاعتا هب ااروتان یاههبنح هب و تسایاتامت هدش

 و ما 3 ۰ اهمهو دهدیمن ناش یزیچلسردیلودراد تایکنیا نتفگ یارب یلو تسا كاپدزتیلیخ

 ۷ یارب مه ناکم نیرتهبو تسایپوگ هدنگ و «یطوق» رد .دناوتيمن نیشلکنج منآ
 یلیحتو هنافا یامنیس هحم نآ یادا مال «دنک یگدنز «ننمل رامح» نام
 باح هب ناوتیمار یئالیو ترپره ه تس مینا مر نه هر 1 4 مع یر یچاثاهنلصوح ودوبن نینچ نیا تقو درص

 نیارب یرامحودح یسنکهک تفاقکنآ 1 9
 مص هک .تسا یئاج اجنیاو هیرکن روطنم هک یارتبجایتا ریطن اواسورول

 ور صرف تک قد ریخچ ۲ ۰ هد لم# تسکمم ی ریخا یاهملیف
 ب 5 اف تسژ و یئوگب  نارادنسود دیماو دنکیم دوزن ملی یا

 نر ًِ ۳

 !ناشایلیخت یاهزفمو ددشپاون + دناتمک هک دزاسیم بلس دوخ زا ار شایمیهق

 لوپ  یسیلوس زکاهنیس «رتت نلآ» بوچراهچ دناهتسناوتت زونه مه اهسور
 ؟تساسهئوس ردایند ربتعم یاهکناب ماعت هک ٍیاوپ» مساب ههرکییوخهبرجناهیوسارف . .دنریکیرظن رد ناتراتآ يا یلوبق لیاق ۰ ۲

 + رازهود لاسرد - ویرتساو یرتمیلپم ۲۰ اهن ملیف رکا ییوگ

 تب

 ۳ یزفم تاشوارت ماهتناوتت ژونه
 ۱ رهک دلاب دوخب یزاسلیف نینچ هسشخاب اکیرمآ زا اههداج ملی 234 ناثیاهک مح تانمویدیم ؟ دشن رنه ینراد یرگید ملیف مهزاب اهیوسنارف نتشادب دیاپ سیئوس .تسازورمایعاهنج هتس ۱ ۴ ملیق ندرک مارح ٩ تسیچ یزاسلیف زا .دوبرپو یوقهک مدوبهدید یاهتیتفوم ,زابردءایم یدمک كپ هک هد .نانیایفرسح نایب هب رداق ی ككینوف 5 ملک كرد ار یلض رگامنیسو قیام ار«ایندشک رمک» ملیق البق زکامنیس نیاژا دماوخ هلايپو تس

 زی و ۱, ماین اهيوضارف شیامنهپ مه ناک رسک «مالکاچ یرته»

 امن هراتس - ۱۱۴۳ هراهش - ۳۱ هحفص 0

 ۱ 2م كبس زین دراد رایسب تیفورمم یاربزا » هتخام ۰
 هدضهک «هیاک» هورگ نیرید راپ «رموز



 تم

 سر
 7 شاهبحص رد ۳

 ۳ / یمن بشا ۶1 4 مدخ جو و دامن هياب بو

 ۸ یرادا یهلئسمكب یارب شتود ار

 0 اس یهرو یههلج تبا یکتسو دور 7 7 یهرواشم ی ۳

 ۵ هکمدبد حوتو تفونآ دماجیب جی
 ٩ وتفکخ شیاه هنوگ . دیک رب

 4 و درک هعزمز بل رب یگنهآ رانا ی 0 9 یارب ین

 دیسصفر مارآ ثدوحاب

 نفلتاب هکبیا .دودب ۰ هثییره در

 4 رایسب لگ هتسد كمي . دمآ دهدب عالب

 مارتحاابو قدج دندرکیم یعس « نم یو

 ۰ تخیدب مناخ یاههاگن ایا دننکر ار

 سیمشافار شرار و دادیم ول ار شحاو

 لثم . مدروآيمن مدوخ یورب نم + تخاب

 درمرادید هنشن ردمناخ.مدرکس راتفر اههچب
 رخت یاههاگنو نم هجون : شوحب

 دون مربا

 ؛نلدوستسج یهنایب هب + ما رادهب

 نلاسس زا هک ی ماگنهو مدرک یلعفاحادج

 باذج یهثیبرنه + متفربم دورس یلاریدپ

 ؛ ساخ یدنرها

 ...وزرآ شیارباریشوخ بخ و درک یظفاح

 ۰ لماک یرگیشا و یگچابنسداب مه مناخ
 و دادیعمار شاوج , درد درم را دیلقت ه

 . تفگیم ریخت بش وا
 مکیرات قانا رد , بت یاه هی ۲

 اخب یهاگ ... مدرک رکف , مدر مق

 نآایوپشابوا یاج تساوخیم ملدو مدرک

 سرست زا یهاگ . منک یزاب قثع لدردرم

 زاب هناخبوهتفگ ورد اقآ ادایم . مدنررپ

 . دش دهاوخ هچ تفونآ . درگ

 تالخميناحات  .دشندلن

 

 رون . میمآ نوریب قاتا زا « مارآ
 زا . دوب هدرک شور ار اچ همه پا

 یا ریذسب نلابار مدوخ , راوید یهنوگ

 یورب ار میاپ لامروک لامروک . مناسب
 .دنک تباصا یزیچاب ادابمهک مدینکیم نما

 ار مدوخو هدرک ادیپ ار راوید تد ,

 | . مدناثک باوخ قاتا یدورو رد فرط
 ۲ مدرک ادیب . متنک دیلک حاروس لا

 تملظو یکیرات زج مدرک هاگن هچرهانا

 ایم دوبن یزجچ

 نا ریا زاگ ی لمتکر ش

 عبام زاگ ناگد ننک فرصم 4>وت لیاق

 و راجشلا زا یشان تارطخ و ثداوح زا ار دارفا عبامزاگ زا هدافتسا حیحص شور زا عالطا ت
 اتیقد ریز یسبا تاکنب ددرگیم صوت ادکاهلیبویدب . درادیم طوفحم زاگ یاهیزوس شتآ
 . دام رف تاعارم و هجوت

 لیوحتدشاب هل رتشم رهزاک هدننک نیمات هک یتک رشزا طقف ار میام زا یوتحم ردنلیس بس ۱
 دیئامرف یراددوخ زاحم رمعدارفاواه هاگشورف ژا ردنلیس تفایرد او هتفرگ

 ایرپ ردنلبس ضیوعت هک دیشاب هتشاد هجوت دوخلاوماو هداوناخ تمالس طفح روظتمب -۲

 .دریگ ماجنا ديشابیم نآ كلرتشم هک یتکرشعیزوتنانک راک طسوت دیاب هثیمه یلاخ ردنلیس
 را سپ هک دیهاوخب میزوت نانک راک زا زاگ تثن مدع زا نانیمطا لوصح یارب - ۳

 ندربراکب)ادنروآ لمعب شیامژآ نوباص فک اهطوبرمتالاصتازازوسزاگ هاگتسدب ردنلیس عن
 1 تساع وسماةاطم وذلان رطخ روظنم نیا یارب توارک"

 نامتحاسزا جراخ رد امتح یتیاب الاب مرگ ولیک ۱۳ تیفرظ اب میام ژاگ یاه ردنلپس -
 روالیسک دیهاوخب دوخ هدننک عیزوت تک رشزا رتشیب ینمیا یارب ددرگ بصت دازآ یاوه رد
 ژاو بصن هازآ یاوه رد نامتخاس زا جراخ ردناکما تروص رد زین ار رتمک تیفرظ اب یاه
 . دنیامنلصتمزوس زاگ لئاسو هب یسم هلول هلیبوب اجنآ

 دقاف هکبئاه نکمرگبآ زا دنشاب شکدودهب زهجمامتحدیاب یزاگ یاه نکمرگبآ - ه

 . دیئامرفن هدافتسا اتاطم دنته شک دود

 دنرادیئانشآ نآ راک زرط اب هک یدارفا تسبیتیاب زوس زاک لئاسو زا ءدافتنا - ٩
 . دنیامن هدافتسا اهنآ زا دراوانصاختا ایو لافطا دیهدن ءزاجا دریک ماحنا

 حطس زا رتنیئاپ هک یئاه لحم رد زوس زاگ لئاسووعیام زاگردنلیس ندادرارق زا - ۷
 . دیئامرق یراددوخ دشابیم هیوهت متسیس وحراخب اوه ذوقن ءار هنوک ره دقافو هدوب نیمز

 مکحم ردنلیس ریش ایوروتالوگر - زوس زاک هبیزلف تب هلیسوب یاب طبار هلول - ۸
 تسبامش عیام زاگ متسیس رد هکیتروص رد دیامنیریگولجزاگ تشهنوگره زاهکیوحنب دوش هتسب
 مادقا هرومنیا رد امتح هک دیهاوخب دوخ هدننک میزوت تک رش زا تسا هدشت هدرب راکب یزاف

 . دنیامن
 هراداس ار میام زاگ هدننک میژوت یاهنکرشیناسرزاگ سقن ایو تیاکش هنوگرح - ٩

 ۸۲۸۱۵۵ ات ۸۲۸۱۵۱ یاهنفلت میام زاگ شورفروما) نارهت رد ناريا زاگ یلم تکرش یزکررم
 زاربمش 4۱۰۳۸ یلا :۱۰۳< ناهفصا ۲۱۸۱۹9 ۲۰۰۷۵ زاوها زاک هتطنم یاهناتسرهش قو

 . دیئاحرف عالطا (۳۷۰۰۹ و ۳۹۳۳6 دهشم و ۳۲ و ۳۵۷۳

 مامنا

 ارس ۰

 داررا*
 هچوک محردنا زونع ۱ «رمور 1

 لامتحامب ۰ هدتن یاهرهم یار 3

 ادسپ از یتدامس نینچ .ررک دمو 1 امس .نیینچ زین هد

 هزاوننج رب ییایلایا ملی كي ید

 ۳ 2 (هیقب) وکسیسنارفاس -
 :«الاکسا ءروتا»

 ؛یگنچمچ یلو تسا كانج هرابزد ملیف
 دیاد ,یتازایتما .ملیف .. نآ هراب:ود یوجح
 )9 بت یلو

 بحعت زا زونح هدنب . ۲

 ؛امتمایت نوریب نارهن هراونشج رد

 شیانزا "وه .هراوننچ یبنج یاه
 ۶ تام یا ی

 زایپ نآناگدنک زازگرب هک درک هشزع تمایرپا

 :هدنژرا رگیزاپ رتکنل تربیاهملیف رب دوره

 «دننک هیهت) رتوپا تربار , سلکینكج
 میداوءهژور و دوویلاتان ؛(دوویلاح فورعم

 هکدوب هدش لیکشت (یونارف نادرگراک)
 .هوبپلاج قوف دارفا نادنمقالع یارپ

 زحبتسین اهملیف هزابرد یرگید فرح
 وگیتارفناس هراونشج لاستسیب زا یب هکنآ

 دناوستیمل «هبرجت» و «رمع» هکداد ناثن
 هنرسعاپ ار یدیلاسو دشاب یزیچ كالم

 بت شحافروط- یلومصمو یراحت یاهللیف

 رپ ارش «ژرتنیو یلش» هکدندرک یهگآ

 ,میتشذگ شریخ زا هکدرک دهاوخ
 اد دوب تکه لاس , لام نیمتسیب

 ۱ !؟ دئابهچ لا نیمکیو تی



 راغص . م یاقآ زی زع راکمهوتسود

 و میوگیس كابرت ؛ ملیف ننا تسود ملیف ریظیب تیصفروم

 هلعقت «ادش هنادیمسص شالت مراونیما بلف میمص زا ار «هگدصاف» یاد

 دشاب یامنیس رد یفلع نتخاسرد ناتناراکمه رباس و امش هب

 یملخاک كل ومب

 کنج

 رد طقف بشما هما رب

 ( كاهلق) یتیسرولیس
 و یگس موهنم ا دینیب امت ار «اشیم رادلوب تفلک هکیتقو»

 اینک سح اتیس رد ار هدخ

 دنکیم یلامن رنه ملیف نیاردهثپمه زا رتلگشوخو رتیکس كفزیودا

 / :تلرشا « گم

  تاکسانازوس

 لین هم تیلو

 ملخر اب زشخب
 و را را را رد رد ی ما ما اس را ها ها ات یا

 ۵۳۰ -۷/۱۵ ۱-۳-۵ -حبسص ٩۱ اهسنانس عویش
 رهظ زا دعب
 طیلب هزور همه كهلق یتیسروطس امنیس ۲۱۱۲۰۵ نفع
 وهرزر
 و زهجم گنیکراپ اب (هاهلق) یتیسرولیس امنیس
 یصاصتخا

 میس هراتس ۱۱۳ هرامش ._ - ۳۸ هحفص ۱

 یرناتت زور یاهنایرج هب یطابترا هک ۰  1 5
 ی ظن تحابم نارادتسود یلو

 ات و یریضت بلاطم و یخیرات و
 یکینکت لئاسم هراب 1 دنناوتیم رتانت

 اب هک دتناوخب ار «رتانت همانلصف 5 ن و
 میهدیم "زر سراس هامتش  نف

 ِ ءا تام انلصف» هس ون ۳ ۹
۰ 

 تسا تر « رتاثت ۳ 7
 .دس اکی هام هسره هک رتانت هریو 5 ۱
۱ 

 رثتنم ر 3
 یمجح اب .یاهیرثن نینچ . دوشیم هد هه 6
 «شخب ود و عس تیود هب كاید زن ۹ ۸

 .تسایلاخام رتانت ثنهرف رد شیاح 

 كي یواح هلحم نس یناربا شخ من پاجم رت ام ۱
 > هب ۸

 ردیسهورپ « یهارب هم شن ام
 لیاقم هحفص رد هعب حس عا۷لح و كبر همت اف رص /
 1 27 ۶ سس ۸۹ و ی  ااکص ص9 جو

0 

 سس ۳



 دس هحب

 اچ ی یهمانشیامن و

 یواح یناریا ريع ن مع ست

 « یخیرزات لئاص هیعز

 یاهءوشلماحت وهپرجن

 .یسیونهمانشیامن «یر

 روت «.تک رج ۰ یح رط , ینادر

 یاهملیف نوجو تسا هدش هتخادرپ ی اهج مود
 انآهنیمز رد یوروش یامنیس هک یرگید
 . تسا انتعا روخرد یراک تسا هتتخاس

 نازایرسورو یارجام ایام نیلرب تربت رد
 ناملآ رب یزان هطات نداد نایاپ یارب یوروش
 رد یوروشروئک فورعم نارگیزاب و مس

 یامیسدیرگ رب را آ قاتشم نارگاثامت دناوتبم
 هدهاتم یشطع رد تسا اهلاس 4تا ار ناهج

 هزاس بارمس دنتسه امتیس یاهزاکهاش
 نسب زا هک تراد دوجو دیما نیا

 یرگیدنانخرد راثآشیامت دهاش لاتیرک امنیس

 رد و مینکیم دیئات ارنآ تیریدم راک و میشاب

 ممتسه یو رگید تامادقا راظتنا

 (هیقب) هرا ونشجنیموس
 تقداهملیفباختنارد هراونشج الوا هک میراد راظتنا

 : نارباناوج یاهلیس نمجنا اینا و دناب هتشاد یرتشیب

 و 4. ح سنا هراونشج ات دشوکب هراونشج رتشیب ساکهنارد

 هنرگم . دنامنروجهم نپنچ نیا ۰ ناربا ناناوچ یامنیم
 نقاب ۳

 تسا رنهو گنهرف نشج دوجو زا یاهداپ ۳ 2 ۳ ۴ هراونشچنیاهکتسناه رگمو دراد یلم رته یهعاشارد یهس 1 ) لاردز بو شایراذگرب هامکب تسرد رنهو گنهرف نثچ هکنسنپا
 هتخاساحب رب ۳۷۹ ۷

 هص رتعع , تس ست ۳ ۲ ّ ۱ هست ۰ + مع
 نیمود یاهملیف شیامن زا لبق . رخآ بخرد 8 اهلاستشذگ زادعب .دویلاح هک تسا رادروخرب و دوب دبتسمو ءخ 8 شزرا و تیمها نانچنآ زا ملیف نیا وگ دن زرودلمع

 رد ور ؛ هراونشج نارواد زا یکی شاتیره ورسخ , هلچ ۱ کار و
 رد اهنآ یاهلاوئس هبات , تفرگ رارق نارگاثامت یور
 ادصیاهلدخ لصوو عطق زا . دهد خساپ شیاهملیف دروم
 اهکنارو نکدرخ باصعا یاهندخ شوماخو نور زاو
 هبهدننک عناف یاهباوج نداد زا شانه « ميرذگب هک

 هدرا ومیحرب ردو درکیم یراددوخ نارگاشاعت یاهلاوئس
 سکس شانبره یاعدا نیا لپاقمرد . تفریم هرفط الع
 یعامتجا هلم كي تروص هب وا یاهملیفرد یسنج لئاسو
 ساشامئزا یکب ؛ دوشیم حرطم هشیگ هب انتعا زا رودهبو

 رداما ؛ هلب امش هاتوک یاهملیفرد هک تشاد راهظا نارگ

 مدرماپ و دراد یمومع یهبنچ رتشیب هک یاهفرحب یاهبلیف
 هوااعشانبره .تسا یرازاب ناتیاهملیف سکس + تسا فرط
 یمدیفعكبار نآ اهنت هکلب , نرادن یلماک باوج هکتآ رب
 یکت . ترک یلامتساع ار لاوئس یعون هبو دادملق یصخث

 یعامتجالئامدیها وخیمامش هک تفگ نارگاثامت زا رگید و راتمهیمقا و ءرهچ . دناهدومن شقن یاعیا نآ تهج ارنا اکیرما یامنمس

 درومرد لقال) یعامتجا تخانش نوچ اما دینک حرطم ار هدناجنگ مابفرد لیچرچ - ییلاتسا - تلوزور هدربتشپ یاهروشک زا یحب كي شش
 قفومنانیاهملیف « دیرادن( دیزادریپم نآ هب هک یاهدوت دنوشيم یفرعم لکش نیرته هبو ۱۳۳۳۳ زور ک كن ی

 . دیاهدوبن اهنآ نییرد اریز تین یاربیمیطع هعومجع نینچ یزوا ممح رگ اشامت ملیف نيا رد ِ
 اجنآرت نم تسیت مزال هک : تفگ باوجرد شاتیره تنا یتسمها زا یکاح لاومتسف اي یرازگرب تام مو و باد و اهصق تن

 عامتجانآ ناوتیم هعلاطم زور هاب . مشاب هدرک یگدنز لئاقدوخ زاک یارب لاتیرک امنیس تیریدم هک ونک یاهبتدید و دنکیم هده
 تسنامهشاهجیت ۰ زور هسرد عامتجا تخانه)! تخانهار  لاوبتسف نیا یرارگر .تسن دیدرتو تس هدف راوومت یزرط نیرته

 .( دنراد یاکعنا شاتبره یاهملیف رد هک

 غاب» ملیف شیامن زاسب ؛ هکنآ رت بلاج هتکن اما
 نلاسردیوایمیک زیورپ هک دمآ لمع هب فغاک «یگنس
 » ملیف تدبن نودب یرواد هک میديمهنن هرخالابو تین
 ! تسیا هفیص هچ رگید

 مءن

 دوخ مقوم اهدعب هک مدش یرگید
 تحم)اعف . تخادرپ مهاوخ نآ هب

 هتشذگ مایهبهکیاهراشاوتسا همان نیازا
 لاحتساجب . دش اهقوش و ر دا

 وس نا و
 دیک .مینکیم زاغا رگید زابکی هک

 .ميهدیمنهماداو «مینک یمزاغآ » منک یم

 ؛مینکد وخهتشذگ ردیرورم سک

 و ميزادتايب دوخ یاهشالت هب یهاگن
 اهیگنشدگدوخ زا . اهقوش و روشهب
 رتاثت یزور هک ميشيدنايپ یراثیا و
 نبیلوتعلذک داینب از ناربا دیدجح

 یتواعتیی و یدرس فرط یدنچ را
 لئام زا هتشذگ ؟ارچ . دش هدینک

 روخرد دزوم نیا رد هک یناوارف

 یاهنخر نابنامیا رد ایآ تا یسررب
 ارنآ شزرا یلو منادیمت ؟ هدتت ادیپ

 ممنک شالت رگید رایکب هک دراد

 مناوتب دیاش « نامدوخ هب میدرگ زاب
 راک یارب روخرپو ملاس یلاضف مهزاب

 یاس میوک یم

 لقادح میک یمن میتسناوت رکا یلو

 اهن وجیارب و ميتکنهدول ا اراضفنیا

 مدقتعم مه زونه نم . ميزاذگب ملاس
 یسلو«دوشیمدنلب هدنک زا دود» هک

 هک میتامت لقاغ ناوج یاح دادعتسا زا

 هبیدیما اب 1

 میروآ دوچوب رثانت

 ! اهنا هب قلعتم هنیآ

 هبه هب رهم رپ یدورد زاغآ نیا

 ناریا رسارس رد رتاتت هار ناکدتیوپ
 نیمز

 ناب رمصن یلع

 رپ ۳۰۳
 - :هزاتس ۱٩۳ هرامش - ۳۹ هحفص (ت



 دوخ یاهتیلاعف دبدح هرود رد لاتس رک امنیس
 هدسنززا راثآ ش امن هنیمزرد یعیس 9 تامادقا

 دنآهدوب زا ززاکسا زنا وحهک ناهح یامنیس

 تسا هدناسر ماحنات

 یرتمیلیم۷۰دن دح یبک اب لاویتسف ند [یاههلیفهیلک
 دوشیمهداد شد امنیدناد " تاین وف ون رتسایادص و

 یاهملبف لاویتسف نیرتکرزب

 نا رهت رد ی رتمیلیمداتفه

 و یریطیم ۷۲۰ یاهملیف شامن یاه

 (.دشابیم ثاس وف وب رتس

 نیلدیوپد راکهاشناسبرعسنرول رد لوت وا رتیب



 3 تس رگ ایی
 مامفشیام زاک رد ی امعف شیانک

 ۱۸۳۶ تل هدیشهک رام ۳ 1 

 درکا ناهج یامبس یرتمملمم داتته ک

 رگیفزب گپ لاویتف تي یو دین
 5 یتیامنب لاویتف . بهمن

 رسا رسرد کل من دها و

 رک اوهدیدرگ وربور قیفوت اب ن شامت ن

 قلعتمار اه هراونثج و اهلاومتف گرز لاو
 زاثآ فیدر رد زین ناری دناهتحاس دوح4

 هکر دناهتفرگ رارق هدش نیت و شل

 یمرهعب زیزع ناگ دتناوخ عالطا دیزع یار

 ميزادرربیم اهنآ

 سوک اترایسا 0 ۱

 كيروک یلناتسا زیگنا تفگش هتخاس
 کا رد هک نایج گرزب زام#

 بس رس لاهح ییامسمس نریبرا ی ک شش تا ِ ۹

 ال 0۳۱, وا
 سرود ب زر ومیس نیح -_ ,س)لد اد 2

 نا نارگیزاب هلمحزا نواک ناز - هبوبلد

 دنتسه یئامنیس گر و

 راتشآ دودعمزا یکی, سوک اتراپسا ملی
 و نیدقتنم دیئات دروم هک تسا ناهح یاس
 شیامن و«تسا هترت رارقف ایند رسارس نار مت ی دو ص ۰ ۱ ۱ ؟ ایا

 ةقعقاو مومع لابقتا دروم نامز ره دل
 سا

 اهرنخ دل و اهکنا -۲

 یاوآ نآ لصا مان هک اهدنخبل و اهگشا

 نارهت رد شیامن لو د تسا یف
 ء تن

 ریاو یجراخ ملیف نیرتشورفرپ ناونع تس
 رگیزابو ینادرگ ات سم 3 اک ابو راد ک راک دروآ تسلب #۶

 هایف كيتومو هرطانم صوصخم ملیف لر

 .دومن هژیاج دنچ بحاج
 ملسف درزوم رد یئاکیرمآ نیدقتنم ز يكي 7

 رد ءانحنا كي اهدنخبل و اهکشا» 3

 لاسیاهلام هک تسا یملیف .تسا ناهح
 تناوست دهاوخن رازاب دو ویلا ارنآ لک
9 
 1 دی امن +

 ایی

6۰4 ۳9 5: ٩ 

 ریتت رمالپ رفوبرت سرور یلوج

 ود تروس ملیف شبامن زادمپ ,ملیف نا

 بوم و هنعارد ناهج یامیس قفوم هرهچ
 ناد ملیفنیا رطاخب روردن یلوجو . .دندش ناکیه

 « اهگشا.دروا تسدب ار راکسا هزیاج تناوت

 فو رهمناد گ راک زباو تریار هتخاس اهدنخل

 تساکیرمآ

 ناتسبرع سنروال - ۳
 رد نآ شیامن هک نمل دیوید یتادرگ راکپ

 شزرا و تمظع زا هتسویپ ریخا یاهلاس یط
 ناتسرعینروال تسا هدوب رادروخرب یاهژیو
 زا یکی دریکیم لکش یعقاو ناتساد كي زا هک
 تسا اکیررمآ یامنیم جرخ رپ یاهملف دودعم

 نارگیزاب نیرتفورعمو نیرته زا یهورگ هک
 دراد تمدخ رد ار دوویلاه

 دنوتبهکی رگبزاپ باتنا یارب نیلدبویم
 هعلاطم اهتده دیامن اقیا ملیف ردار ینرول شقت

 هحصفورعم هشیپرنه لوتوارتیب هکنآ ات درک

 تسا هدشن شومارف شاءرطاخزونه هک «اهدنخبلو اهکشا» یا

 ب لونوارتمیو دیزن ربار ناتسلئد هات یاه
 : دمت بس یيناهج ترهش تساوت ملیف نیمه ِ ۳9 ام چک ۷ 3

 نوچیرگیدسانشرس نارگیزاب لوتوا رتیب راتک
 ارش ۰ 5 ۴

 نش یاههناد - 4

 یگنک گنح رونک رد هک نش یاه هناد

 هک. تسا یاهدش نیحت هتخأاس تسا هدش هیهت

 ار دوخ تیمها تناوت نیئوک كمويتسا نآ اب
 نش یاههناد .دهد شیامن یرگیژاب راک رب
 رد یئاکیرمآ نایماظ هورگ كي یریگردب
 و كينکت رظن زا ملیف و دزادرپیم نپاژ روثک

 ۳۹ هحفص رد هیقب



 :عوصوم

 و ته
 دابانااوج

 رصاعمجیران

 !ادصو رس یبیهرا ونشح تاپ
 دنک ادیب رتعیس و یساکعن دی اب ءرنه و تنه رف نشح ردیاهزآ ونشح نیذچ

 یناکملگ کگنشوه : زا

 ۰ دارپا داناوج یاهیس نسچنا هراوتچ نیموسآت]

 سه هب یگداس نییه هب نایاپ هبو دش .عورش
 زا « هدور هس یمراونشج یل نینچ و راستخا
 :تشهیامسس هراوشج زا یب و دوب ابرب نابآ ۲+۱ ۷

 هراوتچ,ناناوج ون وداکد وکی اهملیف یللعلا نیب هراوشج
 راغآ زا شیپ یاغوغ ردو یشزومآ یاهبلیق یللملا نیب
 . دش مگ نارهت ملیف یناهج هراونح

 ثآاب یاهراونشج نیچ هک تسا بیجع
 تگنهرفننجبوچراهچرد مهلآ و شاهدننک_رادگر ب هاگتسد
 دوش - رگهولج اي - یفلل تیمها مک نیچ نیا ؛ رهو
 هو گنهرف نشج یهلاس 4 تمدف زا سپ هک یلاحرد

 هدناجگن آر د زینملیف یمراوشج , رابنیموس یارب لاس"

 راشیپو یلم ره كي ناونع هب زین انیس هب ات تسا هب
 رسگااما . دوش داد تصها « یلم رنه ساکعنا یارب نآ

 نآ یارب فده نییعتو یاهراوشج نینچ یراذگ رب اهن
 رگاهک یلاحرد , تسا هدش لصاح تیقفوم ؛ دشاب یفاک

 «هدشماجنا یاهنشوک ؛ تسامیس غون نیا یهعانا دوصت
 زاهرا وشج یاهملیف یارب لاسره . سریع رظن هب یفاکات

 هد هصرت یاههلیف ماعنا دونی نییعن یعوصوم , لیف
 لاک سن اچمه . دنرادرب ماگ اطخ كيرد , هقلاس یا رب

 و دوب «یلاربا گنهرفو نز» هراوشج عوصوم هشذگ
 ,«نا ربا رصاعم خیراتورنه» ؛ لاسا

 اینم ار زاسلیف هنبلا هک تسبا هفباس ین راک سا

 و دهد تاجنیلادرگر س زا اروا یفرط زا اما دنکیم
 بوچراهچردهراوشج هکسپا نتفرگر لظن رد ان + ور نیا زا
 ساسارت مچ سیعل . دوشیم راذگ رب هو گنهرف شچ
 تسا هیجون لباف : ره و گکنهرف شچ فده

 و گهرف ربزو دلهپ دادرهب روصح اب ؛ هراوشج

 همان رب نامزاسسیلرورواتع / ریزو یدیجم دیجلادعو ره
 ٩ و ۸ ملیف ۱۳ ۰ بش هح یط ردو دن حاتفا هحدوو

 ره» عونو« ابیرسیلیم ۳5 دیالسا یدادعتو یرتیلبم
 اهیمز رباسزد رگید ملیف .دنچو « نا ريا رصاعع جیراو

 امنس هراتب ب ۱٩۳ هرامش

 , دیر

 ادصورس

 ذونت هه

 - ؟ ؛حفص (-]

 زیورب ار هراوشج یاهملیف قرواد . دخ هداد شیامن

 ینارننیسح :شاترهورسخ «ل « یوایمیک
 . دنتفرگ هدهع هب یمرهج یطباخ دمحا و

 یربهر ؛ فده هک تسا هدمآ هراونشچ همان نیلآرد

 یلم رتهو کهرف تخاش تهجرد روثک ناناوج یورین
 گهرفترازو هب هتساو ؛ ناوج یاعنیس نمجنا

 لیکشتلیبف زا یتالیهت ۰ تاناکما دونحرد رب رهو
 لیاسو ندراذگ رایتخاردو یزاسلیف یشزومآ یاههرود

 .دونیملئاق اهملیف ناگدنزاس یارب ماخ داومو یراسلیف
 حاسرد مهنآ ۰ یلاهنشوک نینچ هک درک رواب دیابانا

 رنهدسکه ریخ ییانزاب دیاب ؛ یلمرنه یاطیحرد و رونک
 هصاخ.تساهتشاد الف و دراد نونکا هک دشاب هتشاد نیا زا

 هکدراد نیارد یعس : ناریا ناناوج یامیس نجنا هنآ

 هکنانچبه دنک قیوتت فلتحم یاههار زا ار نازاسلیف
 سجنایاضعا زا نت ه هراونشج شاثگ مسارمرد لاسا
 دومجمو دهنم زا یتحصناسح ؛ نا رهت را نابالا كيداز

 ادربش نا رماک

 . تسا

 : ناشهتخذگ یاهتیلاعف رطاخ هب (زیربت زا نایلع رلنن

 بپلیفیاریودنتفرگ هزیاچ ناونع هب یرادربلیف نیرود
 یلابر رازه(۷۰-۰-۳۰) یدق زیاوچ رین هدنرب یاه

 هب قفوم رابه هک یزاسلیف , هوالتهبودن هتفرگ رلظنرد
 هکی زا دیالساویرادرسلیف سرود . دوش ۳ بسک

 دیلوتلیاسو لماک هاگتسد كي .دونمزپاج یمدن ربرابهب

 . دنکپم تفایرد توص طب هاره هب دیالسا شیامنو

 تب ,قیوئتو تاناکما همهنباابو فاصوا نینچ اب
 4 ؛ نآ ساکعناو هراوشج یاهملیف هک دیهدم قح

 . تسین هدنک

 ۲ ویینس میدیدیم هکدوب راب نیلوا یارن
 ملیف زاشب ۰ دوتیم راذگ رب شحپ كيرد هک یاهراوشج

  ملیفنیا ۰ قارغا نودبو نامگیبو تسا نآ یلصا یاه
 : دندناثک امنیس هب ار نارگائامن هک دندوب یبنج یاه

 رپ رایبو دشرارکت رابود «یگنغاب» شيامن هکناچمه
 , دون راتساوخ

 |ونج نارواد

 !نویسایرا وو مسر+ ینا رتنیسحكيع «(لدریخ)

 ِ ۳ مرد ی زا یکیو « یمرهج
 . تسا هتخاس گنرفرد لیصحتو

 قحنارگااعتهبو دئدوب دنتسم هعینو دنتسم « .دنتشاد هک

 ..دنیاپب هراونشچ هب یبنج یاهملیف دیما هب هک .دنداد
 اوشیم بلس زاسلیف زا تیقالخ تربق , یزاس دتسم
 (خاس رابرپ . هبرجت يک و هبرجت يب نازاسلیف یارب
 ۷ هک هنوگ نامه هبو تسا لکشم رایب , دنتم ملیف

 , دندوب قفوما اپلاغ

 تخانش ؛ تالفحل راکش , دنتسم ملیفرد
 او تسا رثوم ....و امنره رب دیکات تدم , ایاوز

 درکتهولج رادشک , ملیف لابند هب رگاشامت ندناثک

 یق هک نآ لاح . دهاوخیم يداسا , شدوب رثومو
 یاهنعح زا  شناگدنزاس یگبرجت يب رب هواع

۸-9 



 تخعپ اب یئامنیس هدر بشب

 - یمایم - ژ ورنلوم اناولیس - کیل رام - ابورا ارا

 و قرش - مارهش - سونآرا ناهیک - دن

 دنکیم مذقت ناریا مایفمن ۱:

 نمرذا نشون ۰ وار دسکس
۳ 

 ۱ ی ۳/۱ ق



 : یاهامنیس ۵ و رگ ناب رث دمع ص ورم دتحم همان رب

 لالل سس

 نامرآ زا 4 أ

 میس
۷ 
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